
BIOGEOGRÁFIABIOGEOGRÁFIA

A biogeográfia leíró tudományként született a nagy földrajzi felA biogeográfia leíró tudományként született a nagy földrajzi felfedezések idején, fedezések idején, 
amikor az újonnan leírt fajok száma az 1800amikor az újonnan leírt fajok száma az 1800--as években ugrásszerűen emelkedett as években ugrásszerűen emelkedett 
(kb. 200 évvel ezelőtt a ma ismert fajoknak csak 1 %(kb. 200 évvel ezelőtt a ma ismert fajoknak csak 1 %--a volt ismert, rendszerezett). a volt ismert, rendszerezett). 
Alexander von Alexander von HumboltHumbolt volt egyike az első felfedező, leíróvolt egyike az első felfedező, leíró--rendszerező rendszerező 
termeszettudósoknak, akit a növényföldrajz atyjaként tartunk szátermeszettudósoknak, akit a növényföldrajz atyjaként tartunk számon (1805). A mon (1805). A 
növényzet és klíma közti összefüggések felismerésével növényzet és klíma közti összefüggések felismerésével -- követőivel (A.P. követőivel (A.P. de de 
CandolleCandolle, J.F. , J.F. SchowSchow, W.J. , W.J. HookerHooker, A. , A. GrisebachGrisebach ) együtt ) együtt -- megalapozta az megalapozta az 
ökológiai növényföldrajzot. Az állatok földrajzi elterjedésére vökológiai növényföldrajzot. Az állatok földrajzi elterjedésére vonatkozó felismerések onatkozó felismerések 
később jelentek meg. Ennek oka egyrészt az állatfajok nagyobb szkésőbb jelentek meg. Ennek oka egyrészt az állatfajok nagyobb száma, másrészt a áma, másrészt a 
mozgékony élőlények mintázatának bonyolultságából adódó nehézségmozgékony élőlények mintázatának bonyolultságából adódó nehézségek. Bár az első ek. Bár az első 
áttekintést William áttekintést William SwansonSwanson írta 1835írta 1835--ben, az első, alapjaiban máig érvényes ben, az első, alapjaiban máig érvényes 
állatföldrajzi felosztást W.L. állatföldrajzi felosztást W.L. SclaterSclater készítette, madarakra (1858).készítette, madarakra (1858).
A leíró szakaszból az ún. darwini periódus jelentett átmenetet, A leíró szakaszból az ún. darwini periódus jelentett átmenetet, amelyhez négy angol amelyhez négy angol 
tudós neve kötődik: Charles tudós neve kötődik: Charles LyellLyell (1930: Principles of Geology), aki az (1930: Principles of Geology), aki az 
uniformitarianizmus tanával cserélte fel a korábbi katasztrófauniformitarianizmus tanával cserélte fel a korábbi katasztrófa--szerű eseményekről szerű eseményekről 
szóló elképzeléseket; Charlesszóló elképzeléseket; Charles DarwinDarwin, aki Lyell eszméivel felvértezve indult öt évig , aki Lyell eszméivel felvértezve indult öt évig 
tartó Föld körüli hajóútjára 1931tartó Föld körüli hajóútjára 1931--ben, hogy utána megírja beszámolóit, illetve ben, hogy utána megírja beszámolóit, illetve 
korszakalkotó művét az evolúcióról (The Origine of Species, 1859korszakalkotó művét az evolúcióról (The Origine of Species, 1859). A zoogeográfia ). A zoogeográfia 
atyjának mégis atyjának mégis Alfred Russel WallaceAlfred Russel Wallace--t tekintjük, aki Darwinnal gyakorlatilag t tekintjük, aki Darwinnal gyakorlatilag 
egyidőben jutott hasonló következtetésekre, több könyvet írt az egyidőben jutott hasonló következtetésekre, több könyvet írt az állatok földrajzi állatok földrajzi 
elterjedéséről az evolúciós gondolatok alapján, a természetes kielterjedéséről az evolúciós gondolatok alapján, a természetes kiválogatódás elvét válogatódás elvét 
alkalmazva (The Geographical Distribution of Animals, 1876). A nalkalmazva (The Geographical Distribution of Animals, 1876). A negyedik angol egyedik angol 
Joseph Dalton Joseph Dalton HookerHooker, aki Darwin hatása alatt állva a növények elterjedésével , aki Darwin hatása alatt állva a növények elterjedésével 
foglalkozott.foglalkozott.



BiogeográfiaBiogeográfia

TárgyaTárgya
Az élőlények Földön való elterjedése, annak okaiAz élőlények Földön való elterjedése, annak okai

RészterületeiRészterületei
növényföldrajz (növényföldrajz (fitogeográfiafitogeográfia v. geobotanika)v. geobotanika)
állatföldrajz (állatföldrajz (zoogeográfiazoogeográfia))
történeti történeti biogeográfiabiogeográfia ((paleobiogeográfiapaleobiogeográfia))

AlapfogalmakAlapfogalmak

Adott terület Adott terület flórájaflórája = ott élő növényfajok = ott élő növényfajok 
összességeösszessége

Adott terület Adott terület faunájafaunája = ott élő állatfajok = ott élő állatfajok 
összességeösszessége

Egy faj Egy faj áreájaáreája = elterjedési területe= elterjedési területe

Endemikus = bennszülött Endemikus = bennszülött (csak ott)(csak ott)

Reliktum = maradványReliktum = maradvány



Az endemikus vagy bennszülött faj olyan faj, amely a Az endemikus vagy bennszülött faj olyan faj, amely a 
mindenkori ismeretek szerint csak az adott területen fordul elő.mindenkori ismeretek szerint csak az adott területen fordul elő.
Ez a terület általában kicsi, a faj gyakran csak egyetlen tóban,Ez a terület általában kicsi, a faj gyakran csak egyetlen tóban,
hegyen, szigeten él. Minnél hosszabb ideje tart vagy tartott egyhegyen, szigeten él. Minnél hosszabb ideje tart vagy tartott egy
terület fizikai vagy ökológiai akadályok általi elszigeteltsége terület fizikai vagy ökológiai akadályok általi elszigeteltsége a a 
környező területektől, annál nagyobb az ott található környező területektől, annál nagyobb az ott található 
endemikus fajok száma. A Bajkálendemikus fajok száma. A Bajkál--tóban élő több mint 650 fajból tóban élő több mint 650 fajból 
közel 600 az endemikus fajok száma. közel 600 az endemikus fajok száma. 

Reliktum az olyan faj, vagy más rendszertani csoport, mely Reliktum az olyan faj, vagy más rendszertani csoport, mely 
valamely régebbi földtörténeti korban virágzó (akmikus), nagy valamely régebbi földtörténeti korban virágzó (akmikus), nagy 
elterjedésű, fajgazdag, majd fokozatosan kihalt (parakmikus) elterjedésű, fajgazdag, majd fokozatosan kihalt (parakmikus) 
rendszertani csoport utolsó maradványa. Szokták ezeket a rendszertani csoport utolsó maradványa. Szokták ezeket a 
fajokat élő kövületeknek is nevezni. Ilyen fajok, ill. csoportokfajokat élő kövületeknek is nevezni. Ilyen fajok, ill. csoportok pl. pl. 
a hidasgyík, a maradványhal, az okapi, a pörgekarúak, a a hidasgyík, a maradványhal, az okapi, a pörgekarúak, a 
négykopoltyús lábasfejűek (a négykopoltyús lábasfejűek (a NautilusNautilus fajok), vagy az fajok), vagy az 
erszényesek, tüdőshalak. erszényesek, tüdőshalak. 

Az endemizmusok jelentős része egyben reliktum is.Az endemizmusok jelentős része egyben reliktum is.
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WegenerWegener: : LemeztektonikaLemeztektonika

kontinensek illeszkedésekontinensek illeszkedése

A kontinensA kontinens--vándorlás vándorlás 
bizonyítékaibizonyítékai



Alfred Wegener: a Alfred Wegener: a kontinenskontinens--vándorlás tana (1912)vándorlás tana (1912)
Földünk szilárd kérge lemezekből áll, amelyek egymáshoz Földünk szilárd kérge lemezekből áll, amelyek egymáshoz 
képest állandó mozgásban vannak, közelednek, távolodnak, képest állandó mozgásban vannak, közelednek, távolodnak, 
rotációs mozgást végeznek.rotációs mozgást végeznek.
A tektonikus lemezek a Föld története során helyüket, A tektonikus lemezek a Föld története során helyüket, 
helyzetüket folytonosan vátoztatják: összeköttetésbe kerülnek, helyzetüket folytonosan vátoztatják: összeköttetésbe kerülnek, 
köztük szárazföldi "hidak" keletkeznek, amelyeken keresztül köztük szárazföldi "hidak" keletkeznek, amelyeken keresztül 
végbemehet a növényvégbemehet a növény-- és állatfajok kicserélődése. Ugyanez a és állatfajok kicserélődése. Ugyanez a 
tengeri élőlények terjedésének gátját jelenti. És fordítva: a tengeri élőlények terjedésének gátját jelenti. És fordítva: a 
lemezek eltávolodásával, egyes részeik víz alá kerülésével a lemezek eltávolodásával, egyes részeik víz alá kerülésével a 
szárazföldi összköttetés megszűnik, csak a repülő, a szélsodortaszárazföldi összköttetés megszűnik, csak a repülő, a szélsodorta
élőlények és propagulumaik képesek áthidalni bizonyos élőlények és propagulumaik képesek áthidalni bizonyos 
távolságokat, míg a tengeriek számára szabaddá válik az út. távolságokat, míg a tengeriek számára szabaddá válik az út. 
Mindezek igen komplex, soktényezős folyamatok, ahol Mindezek igen komplex, soktényezős folyamatok, ahol 
természetesen nemcsak az akadály léte, milyensége, de a természetesen nemcsak az akadály léte, milyensége, de a 
környezeti faktorok és az egyes élőlények ökológiai igényei is környezeti faktorok és az egyes élőlények ökológiai igényei is 
meghatározóak.meghatározóak.
Perm időszak a szárazföld egy egységes őskontinens: Perm időszak a szárazföld egy egységes őskontinens: PangeaPangea
őskontinensek (őskontinensek (LaurázsiaLaurázsia, , GondwanaGondwana) ) 

MezosaurusMezosaurus fosszíliáinakfosszíliáinak lelőhelyeilelőhelyei



WegenerWegener: : LemeztektonikaLemeztektonika

kontinensek illeszkedésekontinensek illeszkedése

fosszíliákfosszíliák

taxonoktaxonok mai mai áreáiáreái

hegységekhegységek

paleoklimatikuspaleoklimatikus jelekjelek

recens földmozgásokrecens földmozgások

A kontinensA kontinens--vándorlás vándorlás 
bizonyítékaibizonyítékai

A fajokA fajok áreájaáreája

méretemérete

folytonosságafolytonossága

helyzetehelyzete



Az Az áreaárea méretemérete

nagy nagy áreájú  áreájú  
több földrészen, földtörténetileg régebbiek,több földrészen, földtörténetileg régebbiek,
euriökeuriök, , generalistageneralista, ált. kozmopolita, ált. kozmopolita

közepes közepes áreájú áreájú 
egy földrészen, közepes tűrőképességegy földrészen, közepes tűrőképesség

kis kis áreájúáreájú
kicsi v. igen kicsi elterjedési terület, sokszor kicsi v. igen kicsi elterjedési terület, sokszor 
reliktumok v. reliktumok v. endemizmusokendemizmusok

A farkasalmalepke A farkasalmalepke ((Zerynthia polyxenaZerynthia polyxena)) déldél--eurázsiai eurázsiai 
áreájaáreája pontospontos és sávos ábrázolásbanés sávos ábrázolásban

Fekete-tenger



KengurupatkányKengurupatkány--fajokfajok elterjedési területeelterjedési területe

Az Az áreaárea folytonosságafolytonossága

folytonos folytonos áreaárea (kontinuus)  (kontinuus)  
összefüggő területösszefüggő terület

nem folytonos (nem folytonos (diszkontinuusdiszkontinuus))
hézagoshézagos

2 vagy néhány kb. azonos terület2 vagy néhány kb. azonos terület

elkülönítettelkülönített
egy nagyobb + több kisebbegy nagyobb + több kisebb

szétszórt (szórványos)szétszórt (szórványos)
több, egymástól távolabbi kis területtöbb, egymástól távolabbi kis terület



Az áreaAz área helyzetehelyzete
kozmopolita (v. kozmopolita (v. ubiquistaubiquista, teljes , teljes areájúareájú))
cirkumpoláriscirkumpoláris (sarkköri)(sarkköri)
bipoláris (bipoláris (kétsarkikétsarki))
cirkumtropikuscirkumtropikus ((pántrópusipántrópusi, egyenlítőkörüli), egyenlítőkörüli)
amfitropikusamfitropikus (mérsékeltövi)(mérsékeltövi)
déli félgömbidéli félgömbi
boreoboreo--montánmontán, , boreoboreo--alpinalpin
litorálislitorális ((partmentipartmenti))
fluviatilisfluviatilis ((folyómentifolyómenti))
inzulárisinzuláris (szigeteken)(szigeteken)

A Földön általában vagy klímaövek szerint a következő elterjedésA Földön általában vagy klímaövek szerint a következő elterjedési formák i formák 
ismeretesek :ismeretesek :
teljes teljes elterjedés: az egész Földön. mind az öt kontinensen. pl. vándorselterjedés: az egész Földön. mind az öt kontinensen. pl. vándorsólyom ólyom 
((Falco peregrinusFalco peregrinus), a gyöngybagoly (), a gyöngybagoly (Tyto albaTyto alba) vándorpatkány () vándorpatkány (Rattus Rattus 
norvegicusnorvegicus) is.) is.
sarksark--körüli (cirkumpoláris) körüli (cirkumpoláris) elterjedés: valamelyik sarkvidékre korlátozódik, elterjedés: valamelyik sarkvidékre korlátozódik, 
pl. a sarki róka, a rozmárok, a Déli Sarkon élő különböző pingvipl. a sarki róka, a rozmárok, a Déli Sarkon élő különböző pingvinfajok.nfajok.
kétsarki (bipoláris) kétsarki (bipoláris) elterjedés: mind az Északielterjedés: mind az Északi--, mind a Déli, mind a Déli--sarkra kiterjed,sarkra kiterjed,
EgyenlítőEgyenlítő--körüli (cirkumtropikus körüli (cirkumtropikus vagyvagy pantropikus) pantropikus) elterjedés: az a trópusi elterjedés: az a trópusi 
övre terjed ki,övre terjed ki,
mérsékelt övi (amfitropikus) mérsékelt övi (amfitropikus) elterjedés: az elterjedés a mérsékelt övre terjed elterjedés: az elterjedés a mérsékelt övre terjed 
ki,ki,
délidéli--félgömbi félgömbi elterjedés: Föld déli féltekéjén ki, pl. laposszegycsontú elterjedés: Föld déli féltekéjén ki, pl. laposszegycsontú 
madarak,madarak,
boreoboreo--montán montán vagyvagy boreoboreo--alpin alpin elterjedés: a sarkvidékre és a elterjedés: a sarkvidékre és a 
magashegységekre általában (vagy Európában az Alpokra) terjed kimagashegységekre általában (vagy Európában az Alpokra) terjed ki,,
partmenti (litorális) partmenti (litorális) elterjedés: a tengerpartokra szorítkozik pl. számos elterjedés: a tengerpartokra szorítkozik pl. számos 
madárfaj, a tengerparti föveny állatai (bolharákok, szöcskerákokmadárfaj, a tengerparti föveny állatai (bolharákok, szöcskerákok stb),stb),
folyómenti (fluviatilis) folyómenti (fluviatilis) elterjedés: patakok, folyók, folyamok menti elterjedés, elterjedés: patakok, folyók, folyamok menti elterjedés, 
szigetszerű (inzuláris) szigetszerű (inzuláris) elterjedés: szigetrajokon belüli elterjedéselterjedés: szigetrajokon belüli elterjedés



Helyettesítő elterjedésHelyettesítő elterjedés

EURÁZSIAEURÁZSIA

európai hódeurópai hód
európai bölényeurópai bölény
hiúzhiúz
kínai aligátorkínai aligátor

ÉÉ-- AMERIKAAMERIKA

kanadai hódkanadai hód
amerikai bölényamerikai bölény
kanadai hiúzkanadai hiúz
aligátoraligátor

Vikarizáló taxonok: egy genus két rokon faja egymástól 
távol eső, környezeti és ökológiai viszonyaiban hasonló 
területen mintegy helyettesíti egymást

Az Az áreaárea kialakulásakialakulása

fajkeletkezésfajkeletkezés

szétterjedésszétterjedés

megtelepedésmegtelepedés

visszaszorulásvisszaszorulás

helyi kihaláshelyi kihalás

kihalás kihalás 



1. Eljegesedés előtt: folytonos 
elterjedési terület

2. Glaciális alatt:
hideg, száraz klíma
izolált élőhelyek

3. Eljegesedés után:
melegszik az éghajlat
erdő kiterjed
madárfaj elterjedési területe 
is kiterjed

RefugiumRefugium hipotézishipotézis

Szétterjedés meghatározóiSzétterjedés meghatározói

külső tényezők (környezet)külső tényezők (környezet)
fizikai akadályokfizikai akadályok

vízi (folyók, folyamok, tavak, talajvíz, tengerek)vízi (folyók, folyamok, tavak, talajvíz, tengerek)
szárazföldi (sziklák, hegyláncok, meredek völgyek, szárazföldi (sziklák, hegyláncok, meredek völgyek, 
futóhomok, vulkáni kráterek, láva)futóhomok, vulkáni kráterek, láva)

ökológiai akadályokökológiai akadályok
klímatikusklímatikus
tápláléktáplálék
élőhelyélőhely
más élőlényekmás élőlények

belső tényezők belső tényezők 



A plurális környezet elve A plurális környezet elve –– különböző fajokra különböző fajokra 
különböző tényező hatnak pozitívan v. negatívan (pl. különböző tényező hatnak pozitívan v. negatívan (pl. 
egy folyó lehet akadály, de segítő is)egy folyó lehet akadály, de segítő is)

Fizikai akadálynakFizikai akadálynak azt tekintjük, amelyen az azt tekintjük, amelyen az 
élőlény fizikailag nem képes áthatolni, aktív vagy élőlény fizikailag nem képes áthatolni, aktív vagy 
passzív mozgása van gátolva, míg az ökológiai akadály passzív mozgása van gátolva, míg az ökológiai akadály 
nem az egyedek mozgását gátolja, hanem olyan nem az egyedek mozgását gátolja, hanem olyan 
területet vagy időszakot jelent, ahol a szétterjedő területet vagy időszakot jelent, ahol a szétterjedő 
élőlény életfeltételei hiányoznak, megélhetése, élőlény életfeltételei hiányoznak, megélhetése, 
túlélése gátolt. Gyakorlatban sokszor nehéz a kétféle túlélése gátolt. Gyakorlatban sokszor nehéz a kétféle 
hatást egymástól élesen elkülöníteni, mert a nagyobb hatást egymástól élesen elkülöníteni, mert a nagyobb 
kiterjedésű fizikai akadályok egyszersmind ökológiai kiterjedésű fizikai akadályok egyszersmind ökológiai 
akadályt is jelenthetnek, pl. egy magas hegylánc, akadályt is jelenthetnek, pl. egy magas hegylánc, 
melynek mentén az ökológiai feltételek, az melynek mentén az ökológiai feltételek, az 
életkörülmények is változnak, és nem csak a fizikai, életkörülmények is változnak, és nem csak a fizikai, 
térbeli kiterjedése jelent akadályt.térbeli kiterjedése jelent akadályt.

A szétterjedésA szétterjedés módjamódja

aktívaktív

passzív passzív 

anemochoranemochor

hidrochorhidrochor

biochorbiochor ((antropochorantropochor))



Növények: Növények: 
A)A) vegetatív szaporodás (gyökérsarj, inda)vegetatív szaporodás (gyökérsarj, inda)
B)B) magterjesztésmagterjesztés

1. Szél (repítőkészülékek)1. Szél (repítőkészülékek)
2. Állatok2. Állatok
3. Víz (pálmák)3. Víz (pálmák)

ÁllatokÁllatok
A)A) A tengeriek általában lárvakori terjedéssel, a A tengeriek általában lárvakori terjedéssel, a 

kifejlettek szesszilisekkifejlettek szesszilisek
B)B) Az édesvíziek lárvája általában (élete nagy Az édesvíziek lárvája általában (élete nagy 

része) egy kisebb víztömegben él, az adult része) egy kisebb víztömegben él, az adult 
repképesrepképes

C)C) A növények terjedése gyorsabb.A növények terjedése gyorsabb.



Burgonyabogár Burgonyabogár 
(Leptinotarsa decemlineata Say)(Leptinotarsa decemlineata Say)

Eredeti hazája Mexikó északi része és ÚjEredeti hazája Mexikó északi része és Új--Mexikó (USA) Mexikó (USA) 
állam területe, szárazságtűrő gyomnövényeken állam területe, szárazságtűrő gyomnövényeken 
(Solanum spp.) élt (Solanum spp.) élt –– ritka fajritka faj
18241824--ben írta le Thomas Sayben írta le Thomas Say
A mexikói telepesek a növényekkel együtt magukkal A mexikói telepesek a növényekkel együtt magukkal 
hurcolták északra hurcolták északra –– Nebraska államban találkozott Nebraska államban találkozott 
először a burgonyávalelőször a burgonyával
1865 1865 –– elszaporodás Amerikában: areája 1880elszaporodás Amerikában: areája 1880--ig 4 ig 4 
millió km2millió km2--re növekedettre növekedett
1874 1874 –– eléri az Atlantieléri az Atlanti--óceán partjátóceán partját
1877 1877 –– megjelenik németországi táblákonmegjelenik németországi táblákon
1901 1901 –– Anglia, 1944 Anglia, 1944 –– Afrika, 1947 Afrika, 1947 -- HédervárHédervár

Az európai seregélyAz európai seregély

((Sturnus vulgarisSturnus vulgaris))

szétterjedése szétterjedése 

ÉÉ--AmerikábanAmerikában



A szétterjedésA szétterjedés típusaitípusai

diffúziódiffúzió

ugrásszerű diszperzióugrásszerű diszperzió

szekulárisszekuláris migrációmigráció

fajkeletkezés

A A diffúziódiffúzió a populációk generációkon keresztüli, fokozatos mozgását jelenta populációk generációkon keresztüli, fokozatos mozgását jelenti, i, 
számukra kedvezőtlen helyeken át. A fajok ez esetben fokozatosanszámukra kedvezőtlen helyeken át. A fajok ez esetben fokozatosan növelik növelik 
határaikat. Pl. a házi veréb (határaikat. Pl. a házi veréb (Passer domesticusPasser domesticus) terjedése É) terjedése É--Amerikában Amerikában 
nyugat felé, vagy a pézsmapatkány (nyugat felé, vagy a pézsmapatkány (Ondatra zibethicaOndatra zibethica), amely Közép), amely Közép--
Európában terjeszti határait. Európában terjeszti határait. 

Az Az ugrásszerű diszperzióugrásszerű diszperzió az egyedi organizmusok mozgását jelenti nagy az egyedi organizmusok mozgását jelenti nagy 
távolságokon keresztül. Ezt az eredeti szétterjedők populációinatávolságokon keresztül. Ezt az eredeti szétterjedők populációinak sikeres k sikeres 
megtelepedése követi. Az egész nagyon rövid időn belül történik,megtelepedése követi. Az egész nagyon rövid időn belül történik, ami ami 
rövidebb, mint egy egyed élettartama. Ezalatt a terjedők teljeserövidebb, mint egy egyed élettartama. Ezalatt a terjedők teljesen n 
barátságtalan területeket "ugorhatnak" át. Pl. a pókok terjedésebarátságtalan területeket "ugorhatnak" át. Pl. a pókok terjedése
légáramlatokkal. légáramlatokkal. 

A A szekuláris migrációszekuláris migráció "időtlen" vándorlásként értelmezhető, egy olyan "időtlen" vándorlásként értelmezhető, egy olyan 
lassú terjedést jelent, melynek során a terjedő fajok jelentős elassú terjedést jelent, melynek során a terjedő fajok jelentős evolúciós volúciós 
változásokon mennek át. A szekulárisan vándorló fajok határai naváltozásokon mennek át. A szekulárisan vándorló fajok határai nagyon gyon 
hosszú, olykor geológiai időtartam alatt változnak. A faj új körhosszú, olykor geológiai időtartam alatt változnak. A faj új környezetbe nyezetbe 
kerül, miközben maga a környezet is változik. A természetes szelkerül, miközben maga a környezet is változik. A természetes szelekció hat a ekció hat a 
vándorlókra, ezért egyvándorlókra, ezért egy--egy új régióban a leszármazó populációk egy új régióban a leszármazó populációk 
különböznek a származási hely ősi populációitól. Pl. a tevék csakülönböznek a származási hely ősi populációitól. Pl. a tevék családjának ládjának 
(Camelidae) dél(Camelidae) dél--amerikai tagjai a láma (amerikai tagjai a láma (Lama peruanaLama peruana) és a vikunya ) és a vikunya 
((Vicugna vicugnaVicugna vicugna) a kihalt észak) a kihalt észak--amerikai ősök leszármazottai. A Pliocén amerikai ősök leszármazottai. A Pliocén 
időszakban vádoroltak délre az újonnan létrejött Panamaidőszakban vádoroltak délre az újonnan létrejött Panama--szoroson át. szoroson át. 



Two modes of speciationTwo modes of speciation

A fajok keletkezéseA fajok keletkezése

Szimpatrikus fajképződésSzimpatrikus fajképződés -- egyetlen népesség egyetlen népesség 
utódainak elterjedési területükön belül létrejövő utódainak elterjedési területükön belül létrejövő 
reproduktív izolációhoz vezető mechanizmusa. Ez esetben reproduktív izolációhoz vezető mechanizmusa. Ez esetben 
az új fajok előfordulásai ökológiai izolátumok, azonos az új fajok előfordulásai ökológiai izolátumok, azonos 
geográfiai területen belül szubpopulációk, amelyek geográfiai területen belül szubpopulációk, amelyek 
különböző élőhelyeket (habitatok) kedvelnek.különböző élőhelyeket (habitatok) kedvelnek.

Allopatrikus fajképződésAllopatrikus fajképződés -- két vagy több szubpopuláció két vagy több szubpopuláció 
gátakkal történő szeparálódását követő reproduktív gátakkal történő szeparálódását követő reproduktív 
izoláció kialakulása. A gátak olyan ökológiailag alkalmatlan izoláció kialakulása. A gátak olyan ökológiailag alkalmatlan 
élőhely sávok, ahol az élőlények nem élnek meg és azt élőhely sávok, ahol az élőlények nem élnek meg és azt 
nem tudják keresztezni egyetlen "ugrással". A géncsere nem tudják keresztezni egyetlen "ugrással". A géncsere 
kizárt. Sokak szerint ez a fajképződés egyetlen lehetséges kizárt. Sokak szerint ez a fajképződés egyetlen lehetséges 
módja. Másodlagosan az utódfajok szimpatrikussá módja. Másodlagosan az utódfajok szimpatrikussá 
válhatnak a gátak átalakulásával, átjárhatóvá válásával. válhatnak a gátak átalakulásával, átjárhatóvá válásával. 
Ezesetben azonban az ökológiai specializáció Ezesetben azonban az ökológiai specializáció 
következmény, nem pedig ok. következmény, nem pedig ok. 



Adaptív radiációAdaptív radiáció

terjedésterjedés és és 
fajképződésfajképződés

különböző különböző 
körülményekhez való körülményekhez való 
alkalmazkodásalkalmazkodás

A közös őstől származó fajok az élőhely 
adottságainak megfelelően diverzifikálódnak az 
ökológiai niche-ek sokféleségéhez.

A Föld A Föld biogeográfiaibiogeográfiai felosztásafelosztása

1. 1. 
szárazföldi bioszféraszárazföldi bioszféra
vízi bioszféravízi bioszféra

2.2.
növényföldrajzi felosztásoknövényföldrajzi felosztások
állatföldrajzi felosztásokállatföldrajzi felosztások



Wallace-féle felosztás

ARKTOGEA faunabirodalomARKTOGEA faunabirodalom

HolarktikusHolarktikus faunarégiófaunarégió
PalearktikusPalearktikus faunafauna--alrégióalrégió v. v. --tartománytartomány

EuroturániEuroturáni faunaterületfaunaterület

KözépKözép--Dunai Dunai faunakerületfaunakerület

(Kárpát(Kárpát--medence)medence)

Állatföldrajzi egységekÁllatföldrajzi egységek



A KözépA Közép--Dunai faunakerület körzeteiDunai faunakerület körzetei
I.I. PannonicumPannonicum (Alföld)(Alföld)

EupannonicumEupannonicum ((NagyNagy--AlföldAlföld))
ArrabonicumArrabonicum (Kisalföld)(Kisalföld)

II.II. MatricumMatricum
PilisicumPilisicum (Dunántúli középhegység)(Dunántúli középhegység)
EumatricumEumatricum (Börzsöny, (Börzsöny, MátraMátra, Bükk), Bükk)

III.III. KarpaticumKarpaticum
IV.IV. MoesicumMoesicum
V.V. IllyricumIllyricum
VI.VI. NoricumNoricum

Növényföldrajzi felosztásNövényföldrajzi felosztás

FOKFÖLDI



Pannonicum-
flóratartomány

Eupannonicum

Matric
um

Bakonyicum

Praeillyricum

P
ra

en
o

ri
cu

m

Arrabonicum

Titelicum

Colocense
Praematricum

Crisicum

Nyirsegense

Sanicum

BiomokBiomok

Bioszféra alatti SIO egységekBioszféra alatti SIO egységek

Zonális elhelyezkedésZonális elhelyezkedés

Klimatikus kialakító tényezőkKlimatikus kialakító tényezők
nedvességnedvesség
hőmérséklethőmérséklet



csökkenő csap.: mérs. övi l.e. füves puszta sivatag

csökkenő hőm.: tópusi esőerdő mérs. övi l.e. tajga tundra
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Biomok

Figure 34.9

30º N

Egyenlítő

30º S

Trópusi esőerdő

Szavanna

Sivatag

Örök hó

Mediterrán

Füves puszta

Lombhullató erdő

Tajga

Tundra

Egyenlítői

Trópusi

Szubtrópusi

Mérsékelt

Sarkvidéki
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• Egyenlítői klímaöv: 0-10° 24-28 fok, 2000-5000 mm/év egyenletesen esős

• Trópusi klímaöv: 10-25° (télen száraz, két száraz)

• Szubtrópusi klímaöv: 22-35° (forró sivatag, félsivatagi, monszun, mediterrán)

• Mérsékelt 35-60°

• Sarkvidéki

• A vegetációzónáknak elvben párhuzamosan kellene elhelyezkedni a szélességi 
körökkel, de a klimatikus viszonyokat módosító tényezők miatt ez nem így van a 
valóságban. Éghajlatot – és ezáltal az élővilág előfordulását is – módosító 
tényezők: 

• az óceántól való távolság (a kontinensek belsejében kevesebb a 
csapadék és nagyobb a hőingadozás) 

• a nagy szélrendszerek (pl. passzát, monszun stb.) 

• a tengeráramlások (pl. Golf-áram, Észak-atlanti áram Európa 
partjait fűti, a Labrador-áram Észak-Amerika keleti partjainak 
csökkenti a hőmérsékletét) 

• a domborzat (magashegységekben vertikális zonalitás alakul ki). 

Sarki jég

Hegyi zóna

Mérsékelt övi 
lombhullató erdő

Mérsékelt övi esőerdő

Trópusi lombhullató 
erdő

Trópusi esőerdő

Cserjések, bozótosok

M. övi füves 
puszta

Félsivatag

Sivatag

Monszunerdő



I. Hideg övezet:I. Hideg övezet:
sarkvidéki öv: sarkvidéki öv: -- állandóan fagyosállandóan fagyos
sarkköri öv: sarkköri öv: -- tundratundra

II. Mérsékelt övezet:II. Mérsékelt övezet:
hideg mérsékelt öv: hideg mérsékelt öv: -- tajgatajga
valódi mérsékelt öv:  valódi mérsékelt öv:  

szélsőségesen szárazföldi területek: szélsőségesen szárazföldi területek: -- mérsékelt övi sivatagmérsékelt övi sivatag
szárazföldi terület: szárazföldi terület: -- száraz kontinentális száraz kontinentális 
mérsékelten száraz terület: mérsékelten száraz terület: -- nedves kontinentális     nedves kontinentális     
óceáni területek: óceáni területek: -- óceáni  óceáni  

meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv: meleg mérsékelt (szubtrópusi) öv: 
-- monszunmonszun
-- mediterrán        mediterrán        

III. Forró övezet:III. Forró övezet:
térítői öv: térítői öv: -- trópusi sivatagitrópusi sivatagi
átmeneti öv: átmeneti öv: -- szavannaszavanna
egyenlítői öv: egyenlítői öv: -- egyenlítőiegyenlítői

Vízi Vízi biomokbiomok

Tavak Folyók (mélytengerek)

Korall-
szirtek



Szárazföldi biomokSzárazföldi biomok

Trópusi
területek
Trópusi
területek

Szubtrópusi
területek

Szubtrópusi
területek

Val. és hid. m. övi
területek

Val. és hid. m. övi
területek

Trópusi 
esőerdők

Trópusi 
esőerdők

SzavannákSzavannák

SivatagokSivatagok

MonszunMonszun

MediterránMediterrán

Füves
puszták

Füves
puszták

Lombhullató 
erdők

Lombhullató 
erdők

Tűlevelű
erdők

Tűlevelű
erdők

Hideg övi 
területek

Hideg övi 
területek

TundraTundra

Állandóan
fagyos

területek

Állandóan
fagyos

területek



A trópusi öv A trópusi öv biomjaibiomjai

00--25. szélességi körök között25. szélességi körök között
A trA tróópusipusi biomokbiomok kialakulkialakuláássáában a csapadban a csapadéék k éévi vi 
mennyismennyiséége a meghatge a meghatáározrozóó öökolkolóógiai tgiai téényeznyezőő

3 f3 főő biombiom::
trtróópusi espusi esőőerderdőőkk
szavannszavannáákk
trtróópusi sivatagokpusi sivatagok

Trópusi esőerdőkTrópusi esőerdők

- Guinea   

- Kongó – medence   

- Kelet – Madagaszkár 

- Kelet – afrikai szigethegyek 
tenger felé néző lejtői

- Elő – India nyugati 
partvidéke   

- Himalája lejtői

- Hátsó – India nagy része

- Indonéz szigetvilág

- Amazonas – medence    

- Északkelet – Ausztrália   

- Óceániai szigetvilág 

- az Andok csapadékos lejtői

- Kelet – Brazília 

- Antillák    

- Kelet – Mexikó



Trópusi esőerdőkTrópusi esőerdők

az Egyenlítő mentén az Egyenlítő mentén kbkb. . 20º20º--osos sávban húzódik sávban húzódik 

kiegyenlített, magas hőmérséklet, 25kiegyenlített, magas hőmérséklet, 25--27 27 ºCºC évi évi khkh..

hőingadozás 1 hőingadozás 1 ºCºC körülikörüli

a levegőa levegő páratartalmapáratartalma igen magasigen magas

évi csapadékmennyiség 1500évi csapadékmennyiség 1500--3500 mm között3500 mm között

termőtalaj termőtalaj sz.asz.a--banban szegény, szegény, humuszfelhalmozódáshumuszfelhalmozódás
nincsen nincsen ↔↔ ≈≈7,3 t 7,3 t szasza. /. /éévv

a talaja talaj vasban és alumíniumban gazdag vasban és alumíniumban gazdag laterit laterit 

dúsdús, erőteljes növekedésű, fajokban gazdag , erőteljes növekedésű, fajokban gazdag termelőktermelők

fáifái örökzöldek, lombjuk folyamatosan cserélődikörökzöldek, lombjuk folyamatosan cserélődik

a termőtalaj szerves anyagokban szegény, a termőtalaj szerves anyagokban szegény, 
humuszfelhalmozódás nincsen, ennek oka a gyors humuszfelhalmozódás nincsen, ennek oka a gyors 
szervesszerves--anyagbontás, és az állandóan nagy anyagbontás, és az állandóan nagy 
mennyiségű csapadék következtében lejátszódó mennyiségű csapadék következtében lejátszódó 
felszíni talajrétegfelszíni talajréteg--kimosódáskimosódás



gyepszint

mohaszint

5

10

15

20

25

30

35

40

45

alsó 
lombkoronaszint

középső 
lombkoronaszint

felső 
lombkoronaszint

liánok

A trópusi esőredő szintezettségeA trópusi esőredő szintezettsége
az erdő lombkoronaszintje rendkívül tagolt, nem ritkán 5az erdő lombkoronaszintje rendkívül tagolt, nem ritkán 5--7 szintre 7 szintre 
is elkülönülis elkülönül
szintjei:szintjei:

gyepszintgyepszint
cserjeszint (5 m)cserjeszint (5 m)
alsó lombkoronaszint (5alsó lombkoronaszint (5--15 m)15 m)
középső lombkoronaszint (15középső lombkoronaszint (15--25 m)25 m)
felső lombkoronaszint (25felső lombkoronaszint (25--55 m)55 m)

a legmagasabbak a trópusi esőerdők óriásfái, amelyek egymástól a legmagasabbak a trópusi esőerdők óriásfái, amelyek egymástól 
távol helyezkednek el, és lombkoronájuk kiemelkedik az alsóbb távol helyezkednek el, és lombkoronájuk kiemelkedik az alsóbb 
szintekbőlszintekből
az óriásfák hatalmas törzsének megtartását támasztógyökerek az óriásfák hatalmas törzsének megtartását támasztógyökerek 
segítiksegítik
a sűrű lombtakaró csak nagyon kevés fényt enged át, ezért a sűrű lombtakaró csak nagyon kevés fényt enged át, ezért 
összefüggő cserjeszint nem fejlődikösszefüggő cserjeszint nem fejlődik
sok a fára felkúszó lián, és gazdag a fán lakó epifiton növényzesok a fára felkúszó lián, és gazdag a fán lakó epifiton növényzet is t is 
az epifitonok többsége nem parazita, hanem kommenzalizmusban az epifitonok többsége nem parazita, hanem kommenzalizmusban 
él az aljzatul szolgáló fával (pl.: orchideaél az aljzatul szolgáló fával (pl.: orchidea-- és broméliafajok)és broméliafajok)
11--1 óriásfán 301 óriásfán 30--40 epifiton növény él40 epifiton növény él





óriásfák:óriásfák:
-- Afrikában: MimózafélékAfrikában: Mimózafélék
-- Ázsiában: Dipterocarpus, Dracontomelon Ázsiában: Dipterocarpus, Dracontomelon 

fajokfajok
-- Ausztráliában: Eucalyptus fajokAusztráliában: Eucalyptus fajok
-- Amerikában: Cecropia fajokAmerikában: Cecropia fajok

óriás hangyász (K és D Amerikai esőerdők), jaguár, óriás hangyász (K és D Amerikai esőerdők), jaguár, 
lajhárfajok, nyílméregbékák, tukán, ara (előző dia)lajhárfajok, nyílméregbékák, tukán, ara (előző dia)
További jellemző állatai: bőgőmajmok, További jellemző állatai: bőgőmajmok, 
csuklyásmajmok, cerkófmajmok, papagájok, csuklyásmajmok, cerkófmajmok, papagájok, 
kolibrik, hüllők, kétéltűek, ízeltlábúak, kolibrik, hüllők, kétéltűek, ízeltlábúak, 
paradicsommadarak, okapi, párduc, tapír, stb.paradicsommadarak, okapi, párduc, tapír, stb.
-- a trópusi esőerdők a szárazföldek 6%a trópusi esőerdők a szárazföldek 6%--át át 
borítják, de az összes földi faj felének borítják, de az összes földi faj felének 
szolgálnak élőhelyülszolgálnak élőhelyül

SzavannákSzavannák



SzavannákSzavannák

1010--25º 25º szélességi körök közötti sávokbanszélességi körök közötti sávokban

a tengerparttóla tengerparttól távolodva a száraz időszak hossza nőtávolodva a száraz időszak hossza nő

3 típus (csapadék szerint)3 típus (csapadék szerint)
erdős szavannaerdős szavanna ((száraz évszak: 3száraz évszak: 3--5 hónap, 12005 hónap, 1200--1400 mm)1400 mm)

füvesfüves szavanna szavanna (száraz évszak: 5(száraz évszak: 5--7 hónap, 5007 hónap, 500--1200 mm)1200 mm)

tüskéstüskés szavanna szavanna (száraz évszak: 7(száraz évszak: 7--10 hónap, 30010 hónap, 300--500 mm)500 mm)

az óvilágiaz óvilági szavannákon sok a nagytestű állatszavannákon sok a nagytestű állat

igen sok termesz és levélvágó hangyaigen sok termesz és levélvágó hangya

újvilág: pálmák, kaktuszok, kevés nagytestű állatújvilág: pálmák, kaktuszok, kevés nagytestű állat



Afrikában:Afrikában: zöld cerkófmajom (Cercopithecus mitis) zöld cerkófmajom (Cercopithecus mitis) 
huszármajom (Erythrocebus patas) huszármajom (Erythrocebus patas) 
sujtásos sakál (Canis adustus) sujtásos sakál (Canis adustus) 
hiénakutya (Lycaon pictus), foltos hiéna (Crocuta hiénakutya (Lycaon pictus), foltos hiéna (Crocuta 
crocuta)crocuta)
csíkos hiéna (Hyaena brunnea), oroszlán (Panthera csíkos hiéna (Hyaena brunnea), oroszlán (Panthera 
leo)leo)
gepárd (Acinonyx jubatus), mocsári antilop (Kobus gepárd (Acinonyx jubatus), mocsári antilop (Kobus 
kob) kob) 
gazella (Gazella gazella), csíkos gnú (Connochaetes gazella (Gazella gazella), csíkos gnú (Connochaetes 
taurinus) taurinus) 
impala (Aepyceros melampus)impala (Aepyceros melampus)
zsiráf (Giraffa camelopardalis), fekete orrszarvú zsiráf (Giraffa camelopardalis), fekete orrszarvú 
(Diceros bicornis)(Diceros bicornis)
strucc (Struthio camelus) strucc (Struthio camelus) 
kígyók kígyók 



Campo limpo      Campo sujo       Campo limpo      Campo sujo       Cerrado ralo        Cerrado ralo        Cerrado tipicoCerrado tipico

Cereus jamacaru

Ausztráliában: - erszényesek, pl.

- koala (Phascolarctos cinereus)

- nyugati óriáskenguru (Macropus fuliginosus)   

- papagájok

- emu (Dromaius novaehollandiae)                           

- sisakos kazuár (Casuarius casuarius)



Trópusi sivatagokTrópusi sivatagok

Trópusi sivatagokTrópusi sivatagok

a 15a 15--50° szélességi körök között50° szélességi körök között
a forró sivatagok a 30a forró sivatagok a 30--35°35°--ig húzódnak, míg ig húzódnak, míg 
antipasszátszelekantipasszátszelek hatására alakultak ki a trópusi és hatására alakultak ki a trópusi és 
szubtrópusi területek határánszubtrópusi területek határán
évi középhőmérséklete 20 °C körüliévi középhőmérséklete 20 °C körüli
igen magas a napi igen magas a napi hőingáshőingás
az évi csapadékmennyiség a 250 mmaz évi csapadékmennyiség a 250 mm--t sem éri el, t sem éri el, 
egyes helyeken akár évekig egyes helyeken akár évekig nemnem esik az esőesik az eső
talajuk humuszmentes köves homoktalajuk humuszmentes köves homok
alkalmazkodás: vízraktározás, párolgáscsökkentésalkalmazkodás: vízraktározás, párolgáscsökkentés



-- a szélsőséges környezethez csak kevés állata szélsőséges környezethez csak kevés állat--, és , és 
növényfaj alkalmazkodottnövényfaj alkalmazkodott
-- a gyér, szegényes növényzetben a pozsgások, a a gyér, szegényes növényzetben a pozsgások, a 
törpecserjék és az egyévesek jellemzőektörpecserjék és az egyévesek jellemzőek
-- a növények szára vagy levele pozsgás, vízraktározó, és a a növények szára vagy levele pozsgás, vízraktározó, és a 
párologtató felületüket minimálisra csökkentették párologtató felületüket minimálisra csökkentették 
-- gyakran a lomblevelek vékony levéltövisekké gyakran a lomblevelek vékony levéltövisekké 
módosulnak, ez is párolgáscsökkentő módosulnak, ez is párolgáscsökkentő 
-- a növények bőrszövete vastag, gyakori a szőrözöttség, a növények bőrszövete vastag, gyakori a szőrözöttség, 
ami a hőingadozás ellen is védelmet nyújtami a hőingadozás ellen is védelmet nyújt
-- a fajok száma kicsia fajok száma kicsi

A sivatagokA sivatagok osztályozása az alapkőzet osztályozása az alapkőzet 
szerint:szerint:

sziklaszikla--, és kősivatag (, és kősivatag (hammadahammada))

kavicssivatag (kavicssivatag (serirserir))

homoksivatagok (homoksivatagok (ergerg))

agyagsivatagok (agyagsivatagok (takirtakir) ) 

sós agyagsivatagok (sós agyagsivatagok (sottsott))

gipszsivatagokgipszsivatagok



A sivatagok növényei:

- ürömfélék (Artemisia)

- libatopfélék (Chenopodium)

- levél nélküli vesszős cserjék (Caragana)

- tamariska (Tamarix) /Belső-Ázsia sós sivatagaira jellemző)

- kavicskaktuszok (Lithops) /Dél-Afrika/

- Welwitschia mirabilis /Dél-Afrika/

WelwitschiaWelwitschia mirabilismirabilis



Szubtrópusi Szubtrópusi biomokbiomok

EsEsőős nyars nyarúú szubtrszubtróópusi terpusi terüületek letek 
monszun vagy passzmonszun vagy passzáát szt szééll

SzubtrSzubtróópusi espusi esőőerderdőőkk
BabBabéérlombrlombúú erderdőőkk

EsEsőős tels telűű szubtrszubtróópusi terpusi terüületek (mediterrletek (mediterráán)n)
a meleg, sza meleg, szááraz nyraz nyáár; enyhe, esr; enyhe, esőős ts tééll
talaja humuszban gazdag talaja humuszban gazdag terraterra--rossarossa, , terraterra--
fuscafusca, vagy fah, vagy fahééjbarna talajokjbarna talajok

-- területei az emberi tevékenység miatt egyre inkább visszaszorulterületei az emberi tevékenység miatt egyre inkább visszaszorulnak nak 
-- a forró, csapadékban szegény nyár miatt az örökzöld növényzet ea forró, csapadékban szegény nyár miatt az örökzöld növényzet elsősorban lsősorban 
kemény, bőrnemű levélzettel és sűrűn szőrös levélfonákkal védekekemény, bőrnemű levélzettel és sűrűn szőrös levélfonákkal védekezik a túlzott zik a túlzott 
párologtatás ellenpárologtatás ellen

-- magyaltölgy (Quercus ilex)magyaltölgy (Quercus ilex)
-- szabdaltlevelű tölgy (Quercus coccifera)    szabdaltlevelű tölgy (Quercus coccifera)    
-- paratölgy (Quercus suber) paratölgy (Quercus suber) 
-- rododendron rododendron 
-- erika (Erica arborea)erika (Erica arborea)
-- balzsamos szuhar (Cistus ladanifer)     balzsamos szuhar (Cistus ladanifer)     
-- szelídgesztenye (Castanea sativa) szelídgesztenye (Castanea sativa) 
-- ligeti szőlő (Vitis sylvestris)ligeti szőlő (Vitis sylvestris)
-- ciklámen ciklámen 
-- örökzöld puszpáng (Buxus sempervirens)örökzöld puszpáng (Buxus sempervirens)
-- ciprus (Cupressus sempervirens)ciprus (Cupressus sempervirens)
-- libanoni cédrus (Cedrus libani) libanoni cédrus (Cedrus libani) 
-- fenyő (Pinus halepensis)   fenyő (Pinus halepensis)   
-- mandulafenyő (Pinus pinea)mandulafenyő (Pinus pinea)
-- feketefenyő (Pinus nigra)   feketefenyő (Pinus nigra)   
-- közönséges jegenyefenyő (Abies alba)   közönséges jegenyefenyő (Abies alba)   
-- babérfa (Laurus nobilis)babérfa (Laurus nobilis)
-- pisztácia (Pistacia lentiscus) pisztácia (Pistacia lentiscus) 



LeucadendronLeucadendron argenteumargenteum

Fokföld:Fokföld:
-- a kontinens délnyugati csücskén találjuk a télen a kontinens délnyugati csücskén találjuk a télen 
csapadékos klímájú területek keménylombú csapadékos klímájú területek keménylombú 
vegevege--tációjáttációját
-- a flórában az ernyőkoronájú fák játszanak a flórában az ernyőkoronájú fák játszanak 
meghatározó szerepetmeghatározó szerepet

Babérlombú erdők



A mérsékelt öv A mérsékelt öv biomjaibiomjai

4040--65. szélességi körök között65. szélességi körök között
((É)É)--AmerikaAmerika, Európa, Ázsia, Európa, Ázsia
az északiaz északi féltekén kiterjedtebbféltekén kiterjedtebb
4 évszak 4 évszak ⇒⇒ vegetvegetáácicióós szs szüünet, net, áátteleltteleléési stratsi stratéégigiáákk

3 f3 főő zzóóna:na:
ffüüves pusztves pusztáákk
mméérsrséékelt kelt öövivi lomberdlomberdőőkk
ttűűlevellevelűű erderdőőkk

1. Füves puszták1. Füves puszták

viszonylag kevés csapadék (200viszonylag kevés csapadék (200--500 mm)500 mm)
(DE hosszúfüvű préri 600(DE hosszúfüvű préri 600--1000 mm)1000 mm)

nagy éves nagy éves hőingáshőingás >25 >25 °°CC

csapadék nagy része kora nyároncsapadék nagy része kora nyáron

téli csapadék hótéli csapadék hó

gyakran két nyugalmi időszakgyakran két nyugalmi időszak



ÉszakÉszak--amerikai prérikamerikai prérik

(>5 láb)

(<2 láb)



ÉszakÉszak--amerikai prérikamerikai prérik

5454°° szelessszelesséég g –– MexikMexikóói magasfi magasfööldld

hosszhosszúúffüüvvűű prprééri  600ri  600--900 mm900 mm
fenyfenyéérfrfüüvek (A. vek (A. gerardiigerardii), ), StipaStipa parteapartea, , AgropyrumAgropyrum

smithiismithii, , PanicumPanicum virgatumvirgatum
AndropogonAndropogon scopariusscoparius

rröövidfvidfüüvvűű prprééri  450ri  450--500 mm500 mm
BoutelouaBouteloua gracilis, bgracilis, böölléényfnyfűű ((BuchloeBuchloe dactyloidesdactyloides))

A prérik állatvilágaA prérik állatvilága
hüllőkhüllők

SistrurusSistrurus catenatuscatenatus, , CrotalusCrotalus atroxatrox, C. , C. viridisviridis

madarakmadarak
TympanuchusTympanuchus cupidocupido, T. , T. pallidicinctuspallidicinctus, , CentrocerusCentrocerus urophasianusurophasianus, , 

SpeotytoSpeotyto cuniculariacunicularia, , AmmodramusAmmodramus bairdiibairdii, , CalamospisaCalamospisa
melanocorysmelanocorys, , SpizellaSpizella pallidapallida, , CalcalcariusCalcalcarius ornatusornatus

rágcsálókrágcsálók
PerognatusPerognatus flavescensflavescens, , SpermophilusSpermophilus franklinii, franklinii, 
S. S. spilosomaspilosoma, , CynomysCynomys ludovicanusludovicanus

rovarevők  rovarevők  oposszumokoposszumok

növényevőknövényevők
BisonBison bisonbison, , AntilocapraAntilocapra americanaamericana



A prérik állatvilágaA prérik állatvilága

hüllőkhüllők

csörgőkígyófélék:csörgőkígyófélék:
SistrurusSistrurus catenatuscatenatus,,
CrotalusCrotalus atroxatrox
C.  C.  viridisviridis))

A prérik állatvilágaA prérik állatvilága

madarakmadarak
prérityúkok prérityúkok 
((TympanuchusTympanuchus cupidocupido, , 
T. T. pallidicinctuspallidicinctus,,
CentrocerusCentrocerus urophasianusurophasianus),),

nyúlbagoly (nyúlbagoly (SpeotytoSpeotyto cuniculariacunicularia), ), 

veréb fajok veréb fajok 
((AmmodramusAmmodramus bairdiibairdii, , CalamospisaCalamospisa melanocorysmelanocorys, , 
SpizellaSpizella pallidapallida, , CalcalcariusCalcalcarius ornatusornatus))



A prérik állatvilágaA prérik állatvilága

rágcsálókrágcsálók
PerognatusPerognatus flavescensflavescens, , SpermophilusSpermophilus spsp., ., 
GeomysGeomys

prérikutya prérikutya 
((CynomysCynomys ludovicusludovicus))

Antilocapra americana 
(Villásszarvú antilop)



DélDél--amerikai pampákamerikai pampák

D.szD.sz. 32. 32°°--3838°°
csapadék eléri 1000 mmcsapadék eléri 1000 mm--tt
fagy ritkánfagy ritkán
éves éves hőingáshőingás 2020--2222°°CC
nynyááron kevesebb a csapadron kevesebb a csapadéék, ezk, ezéért rt 
aszaszáályos idlyos időőszakok alakulhatnak kiszakok alakulhatnak ki

A pampákA pampák növényzetenövényzete

domináns fűfélékdomináns fűfélék
árvalányhajak árvalányhajak 
((StipaStipa neesiananeesiana,,
S. S. papposapapposa), ), 
Sások (Sások (CarexCarex spsp.).)
PampaszfűPampaszfű ((GyneriumGynerium))

iringók (iringók (EryngiumEryngium spsp.).)



Pampák állatvilága 1Pampák állatvilága 1

emlősökemlősök
vikunyavikunya ((LamaLama vicugnavicugna),),
quanakoquanako ((LamaLama quanacoquanaco), ), 
övesállatokövesállatok ((ZaedyusZaedyus pichypichy,,

ChaetophractusChaetophractus villosusvillosus))
vadkutyák (vadkutyák (LyncogonLyncogon patagonicuspatagonicus, , 
DusicynDusicyn griseusgriseus),),
tengerimalac, pampanyúl (tengerimalac, pampanyúl (maramara))

Erszényes emlősök: amerikai oposszum 



A pampákA pampák állatvilágaállatvilága

hüllőkhüllők
leguánok leguánok 
OroctotretusOroctotretus pectinatuspectinatus, , 
LiolaemusLiolaemus magellanicusmagellanicus, , 
L. L. fuscusfuscus

madarakmadarak
DarwinDarwin--strucc strucc 
((PterocnemiaPterocnemia pennatapennata), ), 

A pampákA pampák élővilágaélővilága

fűfélékfűfélék
StipaStipa neesiananeesiana, S. , S. papposapapposa, , EryngiumEryngium spsp..

emlősökemlősök
LamaLama vicuqnavicuqna, , LamaLama quanacoquanaco, , ZaedyusZaedyus pichypichy, , 

ChaetopharactusChaetopharactus villosusvillosus
LyncogonLyncogon patagonicuspatagonicus, , DusicynDusicyn griseus,tengerimalacgriseus,tengerimalac, Mara, Mara

hüllőkhüllők
OroctotretusOroctotretus pectinatuspectinatus, , LiolaemusLiolaemus magellanicusmagellanicus, L. , L. fuscusfuscus

madarakmadarak
PterocnemiaPterocnemia pennatapennata



Eurázsiai sztyeppékEurázsiai sztyeppék

csernozjomcsernozjom talajoktalajok
Stipa  spStipa  sp. (árvalányhaj). (árvalányhaj)
NyNy--i típusi típus

OrnithogalumOrnithogalum, , CrocusCrocus, , TulipaTulipa, , PoaPoa bulbosabulbosa (tavasz)(tavasz)
ArenariaArenaria serphyllifoliaserphyllifolia, , BromusBromus, , ValerianellaValerianella --1 éves1 éves

KK--ii
StipaStipa capillatacapillata, S. , S. decipiensdecipiens, , FestucaFestuca lenensislenensis, , 
F. F. jakuticajakutica, , CarexCarex ,,ArtemisiaArtemisia, , PotentillaPotentilla, , ThymusThymus

Eurázsiai sztyeppékEurázsiai sztyeppék

csernozjomcsernozjom talajoktalajok
Stipa  spStipa  sp. (árvalányhaj). (árvalányhaj)
NyNy--i típusi típus

OrnithogalumOrnithogalum, , CrocusCrocus, , TulipaTulipa, , PoaPoa bulbosabulbosa (tavasz)(tavasz)
ArenariaArenaria serphyllifoliaserphyllifolia, , BromusBromus, , ValerianellaValerianella --1 éves1 éves

KK--ii
StipaStipa capillatacapillata, S. , S. decipiensdecipiens, , FestucaFestuca lenensislenensis, , 
F. F. jakuticajakutica, , CarexCarex, , ArtemisiaArtemisia, , PotentillaPotentilla, , ThymusThymus



A sztyeppékA sztyeppék állatvilágaállatvilága
madarakmadarak

pusztai sas (pusztai sas (AquilaAquila rapaxrapax), ), 
kerecsensólyom (kerecsensólyom (FalcoFalco cherrugcherrug))
fogoly (fogoly (PerdixPerdix perdixperdix))
pártás daru (pártás daru (AnthropoidesAnthropoides virgovirgo))
túzok (túzok (OtisOtis tardatarda))
lillebíbiclillebíbic ((VanellusVanellus gregariusgregarius))
pusztai szajkó (pusztai szajkó (PodocesPodoces panderipanderi))
rózsaseregélyrózsaseregély ((SturnusSturnus roseusroseus))
fácán (fácán (PhasianusPhasianus colchicuscolchicus))

rovarevőkrovarevők

cickány (cickány (SorexSorex),),

pireneusi pézsmacickány (pireneusi pézsmacickány (GalemysGalemys pyrenaicuspyrenaicus),),

vakond (Talpa vakond (Talpa europeaeuropea))

sündisznó (sündisznó (ErinaceusErinaceus europeuseuropeus))

A sztyeppékA sztyeppék állatvilágaállatvilága



rágcsálókrágcsálók

mormota (M. mormota (M. marmotamarmota), ), 

ürge (C. ürge (C. citelluscitellus))

hörcsög (C. hörcsög (C. cricetuscricetus))

sztyepp lemming (L. sztyepp lemming (L. laguruslagurus))

üregi nyúl (üregi nyúl (OryctolagusOryctolagus cuniculuscuniculus))

A sztyeppékA sztyeppék állatvilágaállatvilága

Az eurázsiaiAz eurázsiai sztyeppék állataisztyeppék állatai
madarakmadarak

AquilaAquila rapaxrapax, , FalcoFalco cherrugcherrug, , PerdixPerdix dauricaedauricae,,
AnthropoidesAnthropoides virgevirge, , OtisOtis tardatarda, , VanellusVanellus gregariusgregarius,,
SyrhaptesSyrhaptes paradoxusparadoxus, , PodocesPodoces panderipanderi, , SturnusSturnus roseusroseus,,
PhasianusPhasianus colchicuscolchicus

rágcsálókrágcsálók
M. M. marmotamarmota, C. , C. citelluscitellus, C. , C. cricetuscricetus, L. , L. laguruslagurus,,
OryctolagusOryctolagus cuninculuscuninculus

rovarevőkrovarevők
SorexSorex, , DesmonaDesmona moscatamoscata, , GalemysGalemys pyrenaicuspyrenaicus,,
Talpa Talpa europeaeuropea, , ErinaceusErinaceus europeuseuropeus



2. 2. Mérsékelt öviMérsékelt övi lomberdőklomberdők

44--6 hónap vegetációs periódus6 hónap vegetációs periódus
évi csapadékmennyisége 500évi csapadékmennyisége 500--600 mm,600 mm,
de néhol elérheti az 1000 mmde néhol elérheti az 1000 mm--t t 
enyhe télenyhe tél
az évi középhőmérséklet 10az évi középhőmérséklet 10--15 15 ºCºC
aszpektusokaszpektusok
elterjedés:elterjedés:

EurópaEurópa
ÉÉ--AmerikaAmerika
ÁzsiaÁzsia

2. 2. Mérsékelt öviMérsékelt övi lomberdőklomberdők



függőleges tagozódásfüggőleges tagozódás
felső lombkoronaszint (12felső lombkoronaszint (12--20 m)20 m)
alsó lombkoronaszint (5alsó lombkoronaszint (5--12 m)12 m)
cserjeszint (0,5cserjeszint (0,5--1 m)1 m)
gyepgyep--, és mohaszint (0, és mohaszint (0--0,5 m)0,5 m)

talajoktalajok
barna erdőtalaj, barna erdőtalaj, 
barnaföld, barnaföld, 
kilúgozott kilúgozott podzolospodzolos erdőtalaj, erdőtalaj, 
rendzinarendzina

2. Mérsékeltövi lomberdők2. Mérsékeltövi lomberdők

Európai lombhullató erdőkEurópai lombhullató erdők



TölgyesekTölgyesek
LombkoronaszintLombkoronaszint

Anglia, FranciaországAnglia, Franciaország
kocsányos tölgy (kocsányos tölgy (QuercusQuercus robur)+nyírrobur)+nyír (B. (B. pendulapendula))

KözépKözép--EurópaEurópa
kocsánytalan tölgy (kocsánytalan tölgy (Qu.Qu. petraeapetraea)+ kocsányos tölgy)+ kocsányos tölgy

DélkeletDélkelet--EurópaEurópa
csertölgy (csertölgy (Qu.Qu. cerriscerris), ), magyar tölgymagyar tölgy ((Qu.Qu. frainettofrainetto))
+ nyír, rezgő nyár (P. + nyír, rezgő nyár (P. tremulatremula), mezei juhar, szil), mezei juhar, szil

dombvidéken: gyertyános tölgyesdombvidéken: gyertyános tölgyes
epifitonokepifitonok csak mohák és zuzmókcsak mohák és zuzmók

TölgyesekTölgyesek
CserjeszintCserjeszint

gazdaggazdag
mogyoró, som, kecskerágó, fagyalmogyoró, som, kecskerágó, fagyal

NyugatNyugat--EurópaEurópa
búbos lonc (búbos lonc (LoniceraLonicera periclymenumpericlymenum), ), 
örökzöld  magyal (örökzöld  magyal (IlexIlex aquifoliumaquifolium))

GyepszintGyepszint
nagyon dús és változatosnagyon dús és változatos
tavasztól őszig virágziktavasztól őszig virágzik



BükkösökBükkösök

NyugatNyugat--Európa dombvidékein Európa dombvidékein kocsányos kocsányos 

KözépKözép--Európa hegyvidékein Európa hegyvidékein (500(500--1000 m)1000 m)

DélDél--Európa Európa (1000(1000--1800 m)1800 m)
bükk (bükk (FagusFagus silvaticasilvatica))

zárt lombkoronaszint zárt lombkoronaszint ⇒⇒ CsCs alig, alig, GyGy aszpektusaszpektus
jellegzetes hagymjellegzetes hagymáás ns nöövvéények nyek 

medvehagyma (medvehagyma (AlliumAllium ursinumursinum), ), 
csillagvircsillagviráág (g (ScillaScilla) fajok, h) fajok, hóóvirviráág g 

gumgumóós ns nöövvéények nyek -- pl. keltike fajok (pl. keltike fajok (CorydalisCorydalis))
gygyööktktöörzses  pl. szelrzses  pl. szelőőrróózszsáák (k (AnemonaAnemona))

mongol tölgy (mongol tölgy (QuercusQuercus mongolicamongolica))
szőrös nyír (szőrös nyír (BetulaBetula pubescenspubescens) ) 
rezgő nyárrezgő nyár ((PopulusPopulus tremulatremula))
magnólia (magnólia (MagnoliaMagnolia stellatastellata))
fehér eperfa (fehér eperfa (MorusMorus albaalba))
tövises lepényfa (tövises lepényfa (GleditsiaGleditsia triacanthostriacanthos))
varázsmogyorók (varázsmogyorók (HamamelisHamamelis))
ginzengginzeng ((PanaxPanax ginsengginseng) /termesztett növénye/) /termesztett növénye/
dahuriaidahuriai havasszépehavasszépe ((RhododendronRhododendron dahuricumdahuricum) ) 

Ázsiai lombhullató erdőkÁzsiai lombhullató erdők



nagyobb nagyobb fafajgazdagságfafajgazdagság
több tölgyfajtöbb tölgyfaj
erdőtípusok: erdőtípusok: 

tölgyestölgyes--tulipánfástulipánfás
tölgyestölgyes--gesztenyésgesztenyés
tölgyestölgyes--hikorihikori

ÉÉ--Amerikai lombhullató erdőkAmerikai lombhullató erdők

FafajokFafajok
juharfélék (juharfélék (AceraceaeAceraceae))
tölgyfélék (tölgyfélék (QuercusQuercus spsp.).)
hikorihikori dió (dió (CaryaCarya spsp.).)
tulipánfa (tulipánfa (LiriodendronLiriodendron tulipiferatulipifera))
ámbrafa (ámbrafa (LiquidambarLiquidambar styracifluastyraciflua))
amerikai gesztenye (amerikai gesztenye (CastaneaCastanea dentatadentata))
cukorjuhar (cukorjuhar (AcerAcer saccharumsaccharum) ) 
kanadai nyár (kanadai nyár (PopulusPopulus canadensiscanadensis))
keleti platán (keleti platán (PlatanusPlatanus occidentalisoccidentalis))



FafajokFafajok
juharfélék (juharfélék (AceraceaeAceraceae))
tölgyek (tölgyek (QuercusQuercus sspssp.).)
hikorihikori diók (diók (CaryaCarya spsp.).)
tulipánfa (tulipánfa (LiriodendronLiriodendron tulipiferatulipifera))
ámbrafa (ámbrafa (LiquidambarLiquidambar styracifluastyraciflua))
amerikai gesztenye (amerikai gesztenye (CastaneaCastanea dentatadentata))
cukorjuhar (cukorjuhar (AcerAcer saccharumsaccharum) ) 
kanadai nyár (kanadai nyár (PopulusPopulus canadensiscanadensis))
keleti platán (keleti platán (PlatanusPlatanus occidentalisoccidentalis))

A mérsékelt öviA mérsékelt övi lomberdők állatvilágalomberdők állatvilága

őőz (C. z (C. capreoluscapreolus), gímszarvas (), gímszarvas (CervusCervus elaphuselaphus))
vaddisznó (vaddisznó (SusSus scrofascrofa ferusferus))
farkas (farkas (CanisCanis lupuslupus), róka (), róka (VulpesVulpes vulpesvulpes),),
nyuszt (M. nyuszt (M. martesmartes), nyest (), nyest (MartesMartes foinafoina), ), 
görény (M. görény (M. putoriusputorius), coboly (M. ), coboly (M. zibellinazibellina))
vadmacska (vadmacska (FelisFelis sylvestrissylvestris), ), 
barnamedve (barnamedve (UrsusUrsus arctosarctos))

jégmadár (jégmadár (AlcedoAlcedo atthisatthis)) , , csonttollú madár csonttollú madár 
((BombycillaBombycilla garrulusgarrulus))



3. Tűlevelű erdők (tajga) 3. Tűlevelű erdők (tajga) 

TajgaTajga
a négy évszaka négy évszak

a nyár rövid, a nyár rövid, meleg;meleg;
a tél a tél hosszúhosszú és hidegés hideg

a tavasz és az ősz rövida tavasz és az ősz rövid

évi csapadék 150évi csapadék 150--400 mm400 mm

talaj: talaj: podzolpodzol

az altalaj tartós az altalaj tartós megfagyása megfagyása 
-- gyakorigyakori elláposodáselláposodás

a a sz.a.sz.a.--produkcióprodukció 5,5 5,5 t/év/hat/év/ha

a talajélőlényeka talajélőlények aktivitása aktivitása 
kicsikicsi



Állományképző fafajokÁllományképző fafajok
lucfenyők (lucfenyők (PiceaPicea))
ezüstfenyő (ezüstfenyő (PiceaPicea glaucaglauca))
fenyők (fenyők (PinusPinus))
vörösfenyők (vörösfenyők (LarixLarix))
nyír (nyír (BetulaBetula pendulapendula))
nyárfajoknyárfajok ((PopulusPopulus))
éger (éger (AlnusAlnus glutinosaglutinosa))
fűzfélék (fűzfélék (SalicaceaeSalicaceae))
balzsamfenyő (balzsamfenyő (AbiesAbies balsamea)balsamea)
A Föld felszín kitermelt famennyiségének A Föld felszín kitermelt famennyiségének 
80%80%--a tűlevelű fajokból származik, és ennek a tűlevelű fajokból származik, és ennek 
a 70%a 70%--át a boreális zóna adjaát a boreális zóna adja

A tajgaerdőkA tajgaerdők állatvilágaállatvilága
jávorszarvas (jávorszarvas (AlcesAlces alcesalces), rénszarvas (), rénszarvas (RangiferRangifer tarandustarandus))
karibukaribu rénszarvas (rénszarvas (RangiferRangifer cariboncaribon))
barnamedve (barnamedve (UrsusUrsus arctosarctos) ) 
hiúz (hiúz (LynxLynx lynxlynx))
európai hód (európai hód (CastorCastor fiberfiber), kanadai hód (), kanadai hód (CastorCastor canadensiscanadensis))
halászó nyest (halászó nyest (MartesMartes pennantipennanti))
kis bukó (kis bukó (MergusMergus albellusalbellus), fajdkakas (), fajdkakas (TatraoTatrao urogallusurogallus), ), 
császármadár (császármadár (BonasaBonasa bonasiabonasia), nyírfajd (), nyírfajd (LyrurusLyrurus tetrixtetrix), ), 
szakállas bagoly (szakállas bagoly (StrixStrix nebulosanebulosa), macskabagoly (S. ), macskabagoly (S. uralensisuralensis), ), 
fenyőpinty (fenyőpinty (FringillaFringilla montifringillamontifringilla))
erdei béka (erdei béka (RanaRana sylvaticasylvatica), mocsári béka (), mocsári béka (RanaRana temporariatemporaria))
keresztes vipera (Vipera keresztes vipera (Vipera berusberus), elevenszülő gyík (), elevenszülő gyík (LacertaLacerta
viviparavivipara) ) 



Tajga = „swampland”

TajgaerdőTajgaerdő--típusoktípusok
sötét,sötét, lucoslucos tajga tajga 

(3(3--szintű: lombkorona/cserje/mohaszint; a koronaszint záródása 70%szintű: lombkorona/cserje/mohaszint; a koronaszint záródása 70%--os)os)
közönségesközönséges lucluc ((PiceaPicea abiesabies), szibériai ), szibériai lucluc ((PiceaPicea obovataobovata), szibériai ), szibériai 
jegenyefenyő (jegenyefenyő (AbiesAbies sibiricasibirica), ), szibériaiszibériai cirbolyafenyő (cirbolyafenyő (PinusPinus cembracembra), ), 
szőrös nyír (szőrös nyír (BetulaBetula pubescenspubescens))

mohás mohás lucerdőklucerdők
(fejletlen cserjeszint a gyökérkonkurrens fák miatt; a koronaszi(fejletlen cserjeszint a gyökérkonkurrens fák miatt; a koronaszint záródása 40nt záródása 40--

50%50%--os; néhol összefüggő mohatakaró 30os; néhol összefüggő mohatakaró 30--40 cm vastagságban a talajon)40 cm vastagságban a talajon)

feketefekete áfonya (áfonya (VacciniumVaccinium myrtillusmyrtillus), ), vörösvörös áfonya (áfonya (VacciniumVaccinium vitisvitis--
idea), seprőmohaidea), seprőmoha ((DicranumDicranum), szőrmoha (), szőrmoha (PolytrichumPolytrichum communecommune))

világos erdeifenyő tajgavilágos erdeifenyő tajga
tápanyagszegény talajokon, fő faja az igénytelentápanyagszegény talajokon, fő faja az igénytelen erdeifenyőerdeifenyő ((PinusPinus

sylvestrissylvestris))

világos vörösfenyő erdővilágos vörösfenyő erdő
dahuriaidahuriai vörösfenyő (vörösfenyő (LarixLarix dahuricadahurica), szibériai boróka (), szibériai boróka (JuniperusJuniperus
sibiricasibirica), mandularózsa (), mandularózsa (RosaRosa acicularisacicularis))



A tundraA tundra

A tundraA tundra
fél évenkéntfél évenként váltakoznak a hosszú nappalok és a hosszú váltakoznak a hosszú nappalok és a hosszú 
éjszakák, felhők nincsenek, a fotoszint. folyamatoséjszakák, felhők nincsenek, a fotoszint. folyamatos

az éviaz évi középhőmérséklet általában 0ºC alattközéphőmérséklet általában 0ºC alatt

a nyára nyár igen rövid és hidegigen rövid és hideg

a nyária nyári havi középhőmérséklet 10 havi középhőmérséklet 10 ºCºC alattalatt

a csapadéka csapadék igen kevés: évi 150igen kevés: évi 150--300 mm300 mm

rövid vegetációs periódus: 2rövid vegetációs periódus: 2--3,5 hónap3,5 hónap

télen a télen a hóborításhóborítás vastagsága 10vastagsága 10--50 cm50 cm

EurázsiaEurázsia, É, É--AmerikaAmerika

fajszegény, mindössze 200fajszegény, mindössze 200--300 virágos növény300 virágos növény

cukorszármazékok, pektin vagy egyéb oldott anyagok a cukorszármazékok, pektin vagy egyéb oldott anyagok a 
növényi sejtnedvekbennövényi sejtnedvekben



A tundra típusaiA tundra típusai

erdős tundraerdős tundra

sarki fahatársarki fahatár

törpecserjés és bokros tundratörpecserjés és bokros tundra

tőzeghalmos tundratőzeghalmos tundra

mohás és zuzmós tundramohás és zuzmós tundra

hegyi tundrahegyi tundra

Erdős tundraErdős tundra

átmeneti jellegű terület a tundra és az átmeneti jellegű terület a tundra és az 
erdőterületek közötterdőterületek között
alacsony növésű, többnyire törpe fák uraljákalacsony növésű, többnyire törpe fák uralják
a fák magassága 4a fák magassága 4--6 m, törzsátmérőjük 56 m, törzsátmérőjük 5--10  10  
cmcm
az alacsony erdőségeket törpebokrok és az alacsony erdőségeket törpebokrok és 
törpenyír váltják feltörpenyír váltják fel
a fák észak felé terjeszkedésének a fagyott a fák észak felé terjeszkedésének a fagyott 
talaj szab határttalaj szab határt



Erdős tundraErdős tundra

fafajok: erdeifenyő (P. fafajok: erdeifenyő (P. sylvestrissylvestris), ), 
törpe nyír (törpe nyír (BetulaBetula nana), nana), BetulaBetula tortuosatortuosa

Törpe, Törpe, 
vékony törzsű vékony törzsű 
fákfák

Sarki fahatárSarki fahatár
fafajok:fafajok:

erdeifenyő (erdeifenyő (PinusPinus sylvestrissylvestris), ), 
kisebb nyír fajok (B. kisebb nyír fajok (B. tortuosatortuosa), ), 
ermaniermani nyír (B. nyír (B. ermaniermani),),
szibériai szibériai lucluc ((PiceaPicea obovataobovata), ), 
szibériai vörösfenyő (szibériai vörösfenyő (LarixLarix sibiricasibirica), ), 
dahuriaidahuriai vörösfenyő (L. vörösfenyő (L. dahuricadahurica), ), 
szürkelucszürkeluc ((PiceaPicea glaucaglauca), ), feketelucfeketeluc (P. (P. marianamariana),),
amerikai vörösfenyő (amerikai vörösfenyő (LarixLarix laricinalaricina))



Törpecserjés és bokros tundraTörpecserjés és bokros tundra

jellemző növények:jellemző növények:
törpe nyír (törpe nyír (BetulaBetula nana), nana), 
fűz fajok (fűz fajok (SalixSalix arbusculaarbuscula, , SalixSalix lapponumlapponum),),
málna fajok (málna fajok (RubusRubus chamaemoruschamaemorus,,
R. R. arcticusarcticus),),
molyűző (molyűző (LedumLedum palustrepalustre),),
fekete áfonya (fekete áfonya (VacciniumVaccinium myrtillusmyrtillus), ), 
vörös áfonya (vörös áfonya (VacciniumVaccinium vitisvitis--ideaidea))

Tőzeghalmos tundraTőzeghalmos tundra

1010--20 m átmérőjű, 20 m átmérőjű, 
33--4 m magas 4 m magas 
halmok halmok a talajjég a talajjég 
képződése miattképződése miatt
SphagnumSphagnum spsp..
tőzegáfonyatőzegáfonya
törpenyírtörpenyír
törpemálnatörpemálna



Mohás és zuzmósMohás és zuzmós tundratundra

uralkodó növényei a mohák és a zuzmókuralkodó növényei a mohák és a zuzmók
virágos növények itt ritkán fordulnak elő:virágos növények itt ritkán fordulnak elő:

-- kőtörőfű (Saxifraga hirculus)kőtörőfű (Saxifraga hirculus)
-- sarki fűz (Salix polaris)sarki fűz (Salix polaris)
-- sarki boglárka (Ranunculus sarki boglárka (Ranunculus 
sulphureus)sulphureus)



MagashegységekMagashegységek

magasság magasság ⇒⇒ hhőőmméérsrsééklet csklet csöökkenkken
besugbesugáárzrzáás s éés ls léégmozggmozgáás nagyobbs nagyobb
öövezetessvezetesséégg
ééghajlatfghajlatfüüggggőő

trtróópusi magashegyspusi magashegyséégekgek
mméérsrséékelt kelt öövivi
hideg hideg öövi (Alaszka)vi (Alaszka)

Trópusi magashegységekTrópusi magashegységek

hóvidékhóvidék ((niválisnivális)) (5000 m (5000 m --))

alpinalpin tundratundra (4500(4500--5000 m) 5000 m) 

punapuna (füves)(füves) (3500(3500--4500 m)4500 m)

paramoparamo (bozótos)(bozótos) (3000(3000--3500 m)3500 m)

köderdők köderdők (2000(2000--3000 m)3000 m)

hegyi esőerdők hegyi esőerdők (1000(1000--2000 m)2000 m)



Hegyi Hegyi 
esőerdőkesőerdők

1010--20 m magas 20 m magas 
lombkoronaszint, lombkoronaszint, 
alacsonyabb és alacsonyabb és 
kiegyenlítettebb kiegyenlítettebb 
hőmérséklethőmérséklet
PodocarpusPodocarpus fenyőkfenyők
babérfélék, babérfélék, 
teafélékteafélék
mirtuszfélékmirtuszfélék
burgonyafélékburgonyafélék
páfrányfák (Afrika, páfrányfák (Afrika, 
Ázsia)Ázsia)
begóniákbegóniák



KöderdőkKöderdők

nagy nagy fajgazdagság, fajgazdagság, 
sok endemizmussok endemizmus

HageniaHagenia abyssinicaabyssinica

RhododendronRhododendron spsp..

epifitonokepifitonok

ParamoParamo
trópusi magashegyi trópusi magashegyi 
bozótosbozótos

EricaErica arboreaarborea



PunaPuna
trópusi magashegyi füves pusztáktrópusi magashegyi füves puszták

a déla dél--amerikai Andok belső magasföldjein 3300amerikai Andok belső magasföldjein 3300--4700 4700 
m magasság között alakul kim magasság között alakul ki
igen nagy a hőmérséklet ingadozása és a szárazság igen nagy a hőmérséklet ingadozása és a szárazság 
nappal 30 ºC fölé emelkedik a hőmérséklet, míg nappal 30 ºC fölé emelkedik a hőmérséklet, míg 
éjszaka fagyok vannakéjszaka fagyok vannak
vegetációjának évszakos ritmusa a csapadékhoz vegetációjának évszakos ritmusa a csapadékhoz 
igazodik, amelynek mennyisége északról dél felé igazodik, amelynek mennyisége északról dél felé 
csökkencsökken
az ichu fűből álló növényborítást levélpárnás, rozettás az ichu fűből álló növényborítást levélpárnás, rozettás 
és törpebokros formáció szakítja meg és törpebokros formáció szakítja meg 
a puna területén minden évszakban vízhiány vana puna területén minden évszakban vízhiány van
a talajokra sófelhalmozódás jellemző, a gyakori és a talajokra sófelhalmozódás jellemző, a gyakori és 
erős szél deflációs veszélyt jelenterős szél deflációs veszélyt jelent
állatvilága:állatvilága:
-- Darwin strucc (Pterocnemia pennata)Darwin strucc (Pterocnemia pennata)
-- láma (Lama vicugna)láma (Lama vicugna)



óriáslobélia (Mount Kenya, 4000 m)
Senecio üstökösfa (Mount Kenya, 
4300 m): 100 év feletti kor

Mérsékelt öviMérsékelt övi magashegységekmagashegységek

niválisnivális régiórégió >3000 m>3000 m

szubniválisszubnivális régiórégió 24002400--3000 m3000 m

alpinalpin régiórégió 19001900--2400 m2400 m

subalpinsubalpin régiórégió 15001500--1900 m1900 m

montánmontán régiórégió 800800--1500 m1500 m

submontánsubmontán régiórégió <800 m<800 m



Síkvidéki (planár) régió: a klímazonális, leggyakoribb Síkvidéki (planár) régió: a klímazonális, leggyakoribb 
fafaja a kocsányos tölgy.fafaja a kocsányos tölgy.
Dombvidéki (kollin) régió (400Dombvidéki (kollin) régió (400––600 m): az évi 600 m): az évi 
átlaghőm. 8 °C felett, uralkodó fafaja a kocsánytalan átlaghőm. 8 °C felett, uralkodó fafaja a kocsánytalan 
tölgy, délebbre a cser. tölgy, délebbre a cser. 
Középhegységi (szubmontán) régió (800 m alatt): a Középhegységi (szubmontán) régió (800 m alatt): a 
régió felső határát a kocsánytalan tölgy elterjedésének régió felső határát a kocsánytalan tölgy elterjedésének 
határa jelöli ki. A társulásokban a bükk határa jelöli ki. A társulásokban a bükk 
állományszerűen vagy szálanként elegyedve, számos állományszerűen vagy szálanként elegyedve, számos 
lombos elegyfajjal (juharok, hársak, gyertyán stb.). lombos elegyfajjal (juharok, hársak, gyertyán stb.). 
Hegyvidéki (montán) régió (800 Hegyvidéki (montán) régió (800 --1500 m): felső 1500 m): felső 
határa egybeesik a zárt erdővegetáció határával. határa egybeesik a zárt erdővegetáció határával. 
Uralkodó fafaja a luc, alacsonyabban elegyedik a bükk Uralkodó fafaja a luc, alacsonyabban elegyedik a bükk 
és a jegenyefenyő. Szárazabb termőhelyeken az és a jegenyefenyő. Szárazabb termőhelyeken az 
erdeifenyő dominál. Elegyfafajként előfordul a hegyi erdeifenyő dominál. Elegyfafajként előfordul a hegyi 
szil, a hegyi juhar, a magas kőris és a madárberkenye. szil, a hegyi juhar, a magas kőris és a madárberkenye. 

Alhavasi (szubalpin) régió (1500 Alhavasi (szubalpin) régió (1500 --1900 m): törpefák és 1900 m): törpefák és 
cserjések, zárt erdő már nincs. A szálanként előforduló cserjések, zárt erdő már nincs. A szálanként előforduló 
fatermetűek között leggyakoribb a vörösfenyő, továbbá fatermetűek között leggyakoribb a vörösfenyő, továbbá 
elszórtan lucelszórtan luc-- és cirbolyafenyő.és cirbolyafenyő.
Gyephavas (alpin) régió (1900 Gyephavas (alpin) régió (1900 --2400 m): az évi középhőm. 0 2400 m): az évi középhőm. 0 
°C alatt, a fás növények csak a párnaalkotó törpecserjék (a °C alatt, a fás növények csak a párnaalkotó törpecserjék (a 
hangafélek családjába tartozó hangafélek családjába tartozó Rhododendron, Empetrum, Rhododendron, Empetrum, 
LoiseleuriaLoiseleuria fajok). Összefüggő gyepvegetáció (csenkeszfajok). Összefüggő gyepvegetáció (csenkesz--, sás, sás--
és szittyófajok) gazdagon virágzó törpe kétszikűekkel és szittyófajok) gazdagon virágzó törpe kétszikűekkel 
(tárnicsok, kőtörőfüvek).(tárnicsok, kőtörőfüvek).
Szubnivális régió (2400 Szubnivális régió (2400 --3000 m között): már nem találunk 3000 m között): már nem találunk 
összefüggő növénytakarót. Kopár, kőtörmelékes talajfelszín, összefüggő növénytakarót. Kopár, kőtörmelékes talajfelszín, 
gyepfoltok és párnaalkotó kétszikűek.gyepfoltok és párnaalkotó kétszikűek.
Nivális régió (3000 m felett): gyakorlatilag egész évben hóval Nivális régió (3000 m felett): gyakorlatilag egész évben hóval 
borított területek. Előfordulnak nyáron hómentes foltok, de borított területek. Előfordulnak nyáron hómentes foltok, de 
mohamoha-- és zuzmóvegetáción kívül csak néhány növény, pl. a és zuzmóvegetáción kívül csak néhány növény, pl. a 
gleccserboglárka (gleccserboglárka (Ranunculus glacialisRanunculus glacialis) él, az Alpokban egészen ) él, az Alpokban egészen 
4200 m magasságig.4200 m magasságig.





Vízi Vízi biomokbiomok

tavak folyók

Vízi biomok

Édesvízi biomok Tengeri biomok

Állóvízi Folyóvízi Hideg tengerek

Meleg tengerek



AzAz édesvizekédesvizek élővilágaélővilága

a tengerekheza tengerekhez képest képest jobban változójobban változó
vízösszetételvízösszetétel
jóval kisebb területjóval kisebb terület

rétegződésrétegződés
tavakban függőlegestavakban függőleges
folyóvizekben szakaszonkéntfolyóvizekben szakaszonként

A tavakA tavak élővilágaélővilága
A szfA szf--ek területének 1,8 %ek területének 1,8 %--ánán
A hőm. Növekedésével az OA hőm. Növekedésével az O--tart. csökken, ugyanakkor tart. csökken, ugyanakkor 
az élőlények Oaz élőlények O--igénye megnőigénye megnő
Az életterek vertikális felosztása:Az életterek vertikális felosztása:

-- pelágikus tér (nyílt vízfelszín)pelágikus tér (nyílt vízfelszín)
-- bentális régió (aljzathoz kötött), ezen belül: bentális régió (aljzathoz kötött), ezen belül: 

-- litorális (part menti)litorális (part menti)
-- profundális (mélytavi)profundális (mélytavi)

Típusaik a szervesanyagTípusaik a szervesanyag--produkció alapján:produkció alapján:
disztrófdisztróf tavak: magas humusztartalom (barnavizű tavak)tavak: magas humusztartalom (barnavizű tavak)
eutrófeutróf tavak: sok szervetlen tápa. és szerves a., kevés tavak: sok szervetlen tápa. és szerves a., kevés 
oxigénoxigén
oligotrófoligotróf tavak: tápanyagszegények, kevés szerves a., sok tavak: tápanyagszegények, kevés szerves a., sok 
oxigénnel, tiszták, mélyek és átlátszóakoxigénnel, tiszták, mélyek és átlátszóak



BENTIKUS

FAUNA



PLANKTONIKUS

FAUNA

A folyóvizekA folyóvizek élővilágaélővilága

befolyásolja befolyásolja 
a folyó vízjárása, a folyó vízjárása, 
vízhozama,vízhozama,
a víz hőmérséklete,a víz hőmérséklete,
a víz oxigénellátottsága,  a víz oxigénellátottsága,  
hordalékmennyiségehordalékmennyisége, , --minőségeminősége

Áramlás Áramlás →→ rréégigióókk



a torkolat vidékén az ökoszisztéma állandó a torkolat vidékén az ökoszisztéma állandó 
anyaganyag-- és energiacserében áll a tengeri és energiacserében áll a tengeri 
ökoszisztémávalökoszisztémával
ebben a régióban a sótartalmat széles határok ebben a régióban a sótartalmat széles határok 
között elviselő (eurihalin) fajok élnek között elviselő (eurihalin) fajok élnek 
a mederfenék közelében az oxigénellátottság a mederfenék közelében az oxigénellátottság 
igen rossz, ennek ellenére számos puhatestű és igen rossz, ennek ellenére számos puhatestű és 
örvényféreg kedveli ezt a területetörvényféreg kedveli ezt a területet
a folyók környezeti terhelése a múlt század a folyók környezeti terhelése a múlt század 
vége óta jelentősen megnövekedettvége óta jelentősen megnövekedett
az antropogén hatás következtében a faji az antropogén hatás következtében a faji 
összetétel sok helyen megváltozott összetétel sok helyen megváltozott 

A folyóvizekA folyóvizek régióirégiói

pisztrángos pisztrángos régió (felső szakasz: sok O, egész régió (felső szakasz: sok O, egész 
évben hideg, kavicsos vagy köves patakágy)évben hideg, kavicsos vagy köves patakágy)
pórhalak pórhalak régiója (homokosrégiója (homokos patakágy, melegebb patakágy, melegebb 
víz)víz)
márnarégió (gyors folyású, homokos vagy márnarégió (gyors folyású, homokos vagy 
iszapos folyóágy)iszapos folyóágy)
dévérkeszegek dévérkeszegek zónája (lassú folyású, meleg, zónája (lassú folyású, meleg, 
zavaros, Ozavaros, O--szegény víz, igen gazdag bentális szegény víz, igen gazdag bentális 
élővilág)élővilág)


