
FONTOSABB BIOMOK A 

FÖLDÖN

bioszféra



A Földön a szélességi köröknek 

megfelelően éghajlati övezetek, 

azokon belül pedig éghajlati övek 

alakulnak ki. Az egyes területek 

élővilága az éghajlatnak megfelelően 

alakult ki. A hasonló hőmérsékleti és 

csapadékviszonyokhoz, vagyis hasonló 

környezeti feltételekhez alkalmazkodó 

élőlények társulásaiból nagyobb 

egységek, társuláscsoportok, 

úgynevezett biomok alakulnak ki.



A biomok egész kontinenseken végighúzódó, az éghajlati 

öveknek megfelelően elhelyezkedő nagyobb 

társuláscsoportok.



A trópusi övezetben az egyenlítői 

éghajlaton trópusi esőerdők, az átmeneti 

övben szavannák, a sivatagi éghajlaton 

trópusi sivatagok alakultak ki. A 

mérsékelt övezetben az óceáni és a 

nedves kontinentális éghajlatú 

területeken lombhullató erdők, a száraz 

kontinentális éghajlatú részeken füves 

puszták találhatók. A hideg mérsékelt öv 

biomja a tajga, a hideg övezeté pedig a 

tundra.



A TRÓPUSI ESŐERDŐK BIOMJA a trópusi övezetben, az Egyenlítő 

mentén található.

A hőmérséklet állandóan 25–27°C, a napi és az évi közepes hőingadozás kicsi. 

A csapadék egyenletes eloszlású, mennyisége meghaladja az évi 1500 mm-t, 

szinte minden nap esik. A levegő páratartalma magas.

Az esőerdők a szárazföldek legnagyobb fajgazdagságú társulásai. Több 

növény- és állatfaj található a trópusi esőerdőkben, mint a Föld többi 

élőhelyén együttvéve. A rendkívüli sokféleség egyben azt is jelenti, hogy egy 

adott területen sok faj populációja van jelen, de az egyes populációk 

egyedsűrűsége viszonylag alacsony.

Az amerikai, az afrikai és az ázsiai esőerdők szerkezete az egyforma környezet 

miatt nagyon hasonló, de fajösszetételük nagymértékben eltérő. 





JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK:

• örökzöld fák évgyűrűk nélkül

• sok növényzeti szint 

• liánok és a fánlakó (epifiton) növények

• vannak közöttük virágos növények - pl. az orchideák számos képviselője, 

az ananászfélék, páfrányok és mohák is 

• a növények állatmegporzásúak

• rovarok, számos madár - pl. nektárevő madarak, kolibrik és emlős -pl. 

denevérek játszik fontos szerepet a megporzásban

• az állatok többsége a lombkoronában él



Góliát bogárzsiráfnyakú bogár



TRÓPUSI LOMBHULLATÓ ERDŐK: az Egyenlítőtől távolodva a hőmérsékleti 

viszonyok nem változnak lényegesen, de a csapadék eloszlása egyenetlenné 

válik. Évi rendszerességgel esős és száraz évszak különül el. Ennek 

következményeként a trópusi esőerdőket fokozatosan felváltják a trópusi 

lombhullató erdők, a MONSZUNERDŐK.

Szórványosan fordulnak elő olyan területeken, ahol a száraz évszak rövid. Az 

esőerdőknél alacsonyabbak, kisebb a fajgazdagságuk, kevesebb bennük az 

epifiton. Mivel az erdő belsejébe több fény jut, ezért sok a lián és magas 

füvekből álló aljnövényzet is kialakul.



liliomfa



SZAVANNA
Az esőerdőket, illetve a trópusi lombhullató erdőket övezik. Azokon a trópusi 

területeken alakulnak ki, ahol a száraz évszak hossza meghaladja az esős 

évszakét, vagy megegyezik azzal. A csapadék eloszlása egyenetlen, 

mennyisége 250-1500 mm/év.

A csapadékmennyiségtől függően változik a szavannák képe. A trópusi 

lombhullató erdőket szegélyező ERDŐS SZAVANNÁKAT LIGETES, CSERJÉS, MAJD 

FÜVES SZAVANNÁK követik. Minden szavannatípusra jellemző a nagy termetű 

pázsitfűfélékből álló gyepszint. A csapadékosabb területeken, az erdős és a 

ligetes szavannákon még sok a fa. A szárazabb éghajlatú füves szavannákon a 

fák egyre ritkábban állnak, majd teljesen eltűnnek. A szavanna fái és cserjéi 

lombhullatók, a száraz évszakban a fű elszárad, az évelő lágyszárúak 

visszahúzódnak a talajba, így kerülik el a kiszáradást.





A legnagyobb kiterjedésű szavannák az afrikai 

kontinensen találhatók. Jellemző fáik a laza, 

lapos, ernyőszerű lombkoronájú akáciák, 

valamint a majomkenyérfák, amelyek vaskos, 

vízraktározó törzse hatalmas palackot formáz. A 

nyílt terep miatt a növények többsége, a fűfélék 

szélmegporzásúak. Az állatok között gyakoriak 

a nagy testméretű fajok, itt a legnagyobb a 

patások fajgazdagsága.



TRÓPUSI SIVATAGOK
A füves szavannákat övezik a térítők mentén. Az évi középhőmérséklet 

magas, nagy a napi hőingadozás. A csapadék mennyisége nem éri el az 

évi 250 mm-t. Összefüggő növénytakaró nem alakul ki. A sivatagi 

élőlények szárazság- és hőtűrése nagyon nagy. A változó vízállapotú 

mohák és zuzmók kiszáradástűrők. Az állandó vízállapotú növények főleg 

a fűfélék és a vízraktározó pozsgások -pl. kaktuszok közül kerülnek ki. A 

sivatagos területekre jellemzőek a rövid életidejű -efemer növények. 

Ezeknek ellenálló magjaik vannak, amelyek megőrzik 

csírázóképességüket a hosszú száraz időszakok alatt is. Egy kiadósabb esőt 

követően rövid időn belül kihajtanak, gyorsan virágot és termést hoznak, 

majd elszáradnak. Életciklusuk 3-4 hét alatt lejátszódik, szemben a 

mérsékelt övezet egynyári növényeinek 4-6 hónapos tenyészidejével. A 

gyér növényzetnek megfelelően az állatvilág fajgazdagsága is kicsi. Az 

állatok változatos módon alkalmazkodnak a hőséghez és a szárazsághoz. 

Rendszerint éjszaka járnak táplálék után, néhány faj a legforróbb 

időszakban nyári álmot alszik.





A MELEG MÉRSÉKELT ÖV ÉLŐVILÁGA
Az év négy évszakra tagolódik, de az átmeneti évszakok: a tavasz és az ősz 

rövidek. A mediterrán területek őshonos társulás típusai a KEMÉNYLOMBÚ 

ERDŐK. 

• meleg és száraz a nyár, enyhe és csapadékos a tél. 

• a fák örökzöldek, a legtöbb növény levelei kemények, fényesek vagy 

szőrösek

• A mediterrán éghajlatú területek erdőségeinek nagy részét kitermelték. 

Helyükön kopasz hegyoldalak és tüskés-tövises cserjékből, fákból álló bozót 

alakult ki. Ezeknek a bozótosoknak a neve Dél-Európában MAKKIA.

• Az esős nyarú, szubtrópusi monszun éghajlatú területek legjellemzőbb 

társulástípusa a BABÉRLOMBÚ ERDŐ.

• örökzöld növényzet, meleg nyár és csapadékos, enyhe tél 

• A legnagyobb kiterjedésű babérlombú erdőségek Délkelet-Ázsiában 

találhatók.





A MÉRSÉKELTÖVI LOMBHULLATÓ ERDŐK
• hosszúak az átmeneti évszakok, jelentős az évi közepes hőingás. 

• az óceáni és a nedves kontinentális éghajlatú területeken, ahol a csapadék évi 

mennyisége meghaladja az 500 mm-t, ERDŐTÁRSULÁSOK alakulnak ki 

• a kedvezőtlen téli időszakban a fák és a cserjék többsége lehullatja leveleit, az 

évelő lágyszárúak pedig visszahúzódnak

• a lombkoronaszintet csekély számú fafaj alkotja

• A meleg, szárazabb területeken honos TÖLGYESEK lombkoronaszintje nem záródik 

teljesen, sok fény jut az erdő belsejébe, ezért gazdag cserje- és gyepszint alakult ki. 

• a hűvösebb, csapadékosabb területeken BÜKKÖSÖK találhatók

• az erdők aljnövényzetében kora tavasszal, lombfakadás előtt virágzanak a lágy 

szárú növények, amikor még elegendő fény éri a gyepszintet

• a lomberdők talaját avarszőnyeg borítja

• a téli hideg és a táplálékhiány következtében az állatok, főleg a madarak körében 

jellemző az őszi és a tavaszi költözés

• néhány emlősállat téli álmot alszik



szagos müge erdei madársóska

farkasboroszlán gímszarvas

nagy pele



MÉRSÉKELTÖVI FÜVES PUSZTÁK
A valódi mérsékelt övben, a kontinensek belsejében, a száraz kontinentális 

éghajlaton a csapadék mennyisége (250-500 mm/év) már nem elegendő a fák 

fejlődéséhez, az erdőket felváltják a FÜVES PUSZTÁK. 

• évente két nyugalmi periódus figyelhető meg, egyik a téli hideg, a másik a 

nyári szárazság miatt

• a lomberdők és a füves puszták között az ERDŐS SZTYEPPEK jelentkeznek

• a füves puszták növényzetét főként pázsitfűfélék alkotják

• szélmegporzású virágaik rengeteg virágport termelnek

• a hagymás gumós növények a kedvezőtlen időszakokat föld alatti raktározó 

szerveik segítségével vészelik át, közülük egyes fajok tavasszal, mások ősszel 

virágoznak

• Eurázsiában a füves pusztát SZTYEPPnek, Észak-Amerikában PRÉRInek, Dél-

Amerikában PAMPÁNAK nevezik.





MÉRSÉKELT ÖVEZETI SIVATAGOK
A kontinensek belsejében, a magashegységekkel körülvett területeken 

találhatók a mérsékelt övezeti sivatagok. Ezeken a helyeken csapadék évi 

mennyisége nem éri el a 250 mm-t, és a trópusi sivatagoktól eltérően a napi 

hőingadozás mellett jelentős az évi közepes hőingadozás is. A zord 

környezeti feltételek miatt összefüggő növénytakaró nincs, rendkívül kicsi a 

fajgazdagság. A legnagyobb kiterjedésű mérsékelt övezeti sivatag 

Ázsiában a Góbi-sivatag.

szakszaul

vadteve



A HIDEG MÉRSÉKELT ÖV ÉLŐVILÁGA
TAJGA

A hideg mérsékelt övben, az északi félgömbön foglal el hatalmas területeket. 

• alacsony az évi középhőmérséklet, az átmeneti évszakok rövidek

• a tél hosszú és rendkívül hideg, rövidek a nappalok

• a tajgák területén a legnagyobb az évi közepes hőingadozás a Földön

• az északi területeken fennmaradtak a FENYŐERDŐK

• a tajgaerdő uralkodó fája Eurázsiában a lucfenyő, a lombos fák közül jellemző a 

nyír

• cserje- és gyepszint nincs, viszont vastag a moharéteg

• az erdők gyepszintjében gyakoriak a gombák és a savanyú talajt kedvelő 

növények -pl. áfonyák

• a gerinces állatok többsége az állandó testhőmérsékletű madár és emlős 

• a hüllők és a kétéltűek fajgazdagsága kicsi

• Az állatok mindenevők, és a téli hideg elől gyakran délebbre vándorolnak, 

egyesek téli álmot alszanak.



tajga tőzegmohákkal lucerdő

közönséges nyírmormota

hiúz



TUNDRA BIOM

• a hőmérséklet nem emelkedik 10°C fölé

• a tél hosszú, hideg és sötét

• a sarkkör táján az erdők ritkulnak, alacsonyabb termetű fák nőnek

• az örökzöld fenyőket felváltja a lombhullató, erősebben fagytűrő VÖRÖSFENYŐ

• az ERDŐS TUNDRA átmeneti zónát alkot a tajga és a hideg övezetre jellemző

tundra között

• a tundrák növényzetének jellemző fajai évelők

• törpecserjék és párnás lágyszárúak 

• gyakoriak a rövid életidejű (efemer) növények

• a tundrák leghidegebb területein zuzmók borítják a felszínt



• az állatvilág jellemző fajai az állandó testhőmérsékletű madarak és 

emlősök közé tartoznak

• többségük csak a nyári időszakban keresi fel a tundrát, télen délebbre 

vándorol

• a tundráktól távolabb, az állandóan fagyos sarkvidéki övben az 

élővilágot főként mikroorganizmusok és vándorló állatok képviselik



sarki fűz

lemming

sarki lúd



A BIOSZFÉRA a földi élet színtere: a szárazföldek, a levegő, a vizek, 

vagyis minden olyan terület, ahol élőlények találhatók.

A bioszféra a földi élővilágot alkotó biomok összessége. Tágabb 

értelmezésben a bioszféra az élet színtere, tehát a Föld külső búrájának 

mindazon rétegei, amelyekben az élet előfordul. Ezért a bioszféra 

elsősorban egy földrajzi tér, amely a litoszféra (szilárd földfelszín), 

hidroszféra (óceánok, tengerek, folyó és állóvizek), valamint az 

atmoszféra (légkör) érintkezési felülete. A bioszféra működésének 

eredménye többek között a klímaszabályozás, a légkör kémiai 

összetételének szabályozása, és az ún. biogokémiai

ciklusok működtetése.


