
Leckék – 5. osztály 

Élet a meleg égöv alatt 

A Földön az éghajlati övezetek kialakulása természeti törvényeken alapszik, mint a Nap sugárzási 

teljesítménye, a Föld keringési paraméterei (a fénysugarak beesési szöge), a légkör kémiai összetétele, a 

bioszféra állapota és a nagy óceáni áramlatok. 

 

A forró égöv  

Egyenlítői (ekvatoriális) öv 

Az Egyenlítő mentén húzódó egyenlítői öv észak és dél felé körülbelül a 10. szélességi fokig terjed. Az évi 

hőingadozás kicsi (2-3 °C), a napi hőingadozás sem nagy,  szinte minden nap heves hőzivatarok hullnak. A 

magas hőmérséklet és a bő csapadék miatt a levegő páratartalma állandóan magas. A heves esőzések 

következtében az öv folyóhálózata sűrű, folyói bővizűek, vízjárásuk egyenletes. 

A magas hőmérséklet és a bő csapadék buja, örökzöld 

egyenlítői esőerdőket éltet. Az egyenlítői esőerdőkben felső, 

középső és alsó lombkoronaszint alakul ki. 

Az esőerdő fafajainak jelentős 

része pálmaféle, pálmalevelű 

nyitvatermő (cikász) és 

pillangós virágú. A hármas 

lombkoronaszint miatt az 

aljnövényzetnek alig jut fény, a 

cserje- és gyepszint a 

lombkoronába költözött, ahol mint 

fánlakó (epifita) vagy kúszónövény (lián) él. Gyakoriak az élősködő, 

korhadéklakó és rovaremésztő fajok is.  

Az erdőket tűzifáért, haszonfáért és új, megművelhető területekért, legelőkért pusztítjuk. A trópusi esőerdők 

kiirtásának elsőrendű célja az, hogy a lakosság új termőterületeket, illetve az állattartáshoz szükséges 

legelőket nyerjen. Az erdők pusztulásának következményei kihatnak az élővilágra, a víz körforgására, az 

éghajlatra és a talajra. 
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 Az egyenlítői őserdők állatvilágát főemlősök, 

papagájfélék, kígyók, gyíkok, hangyák, 

termeszek és nagytermetű ízeltlábú fajok 

jellemzik. Döntő részük a lombkoronában él. 
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A 

szavannák öve 

Az egyenlítői övtől északra és délre két évszak alakul ki.Az esős évszak (nyár) az egyenlítői öv 

időjárásához hasonló. A száraz évszak (tél) a sivatagi öv sajátosságait mutatja; forró, sugárzó 

nappalokra derűs, hűvös éjszakák következnek.  

Az Egyenlítő környéki vagy átmeneti öv csapadéka összefüggő, örökzöld esőerdők kialakulásához már 

nem elegendő. Természetes növénytakarója a szavanna. Társulásaikban pázsitfűfélék uralkodnak. A 

csapadék csökkenésével az esőerdők szomszédságában húzódó erdős szavannáról a bokros 

szavannán át a térítőkörök felé a füves szavannába jutunk.  

A szavanna füves térségei rengeteg 

növényevőt – rágcsálót és patást – 

tartanak el. A növényevőkre főleg 

macskaféle ragadozók vadásznak. 
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A sivatagi öv jellemzői 

Az északi és déli szélesség 20. és 30. foka között helyezkedik el. 

A forró, száraz nappalokat derült, hideg éjszakák váltják föl, az erős kisugárzás miatt fagyhat is. A napi 

hőingadozás nagy (éjszaka 50 °C, nappal 0 °C ).  

Évi csapadék mennyisége a sivatagokban 100-200 mm, sőt esőtlen évek is előfordulnak. A csapadékot 

némileg pótolja az erős éjszakai harmatképződés.  

A nagy szárazság miatt összefüggő növénytakaró nem alakulhatott ki. A 

félsivatagok növényei a párolgás ellen különböző módon védekeznek. Az 

évelő bozótok apró leveleiket hamar lehullatják, levelek helyett tüskéket, 

töviseket, pikkelyeket viselnek; mélyreható gyökérzetük, vízraktározó 

száruk vagy gyökerük van (pozsgásság). A lágyszárú egyévesek 

tenyészideje nagyon rövid.  
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A sivatagi állatok szervezetét bőrfüggelékeik (szőr, toll, kitines vagy szarus 

kültakaró) védik a a túlzott vízveszteségtől. Vannak köztük olyanok, amelyek 

a legmelegebb és legszárazabb időszakot mély nyugalmi állapotban 

vészelik át. A nyári álom ideje alatt 

anyagcseréjük lecsökken, így 

könnyebben viselik el a hőséget, 

kevesebbet párologtatnak. Mások az 

éjszakai órákban járnak élelmet keresni, így kerülik el a túlzott 

felmelegedést és az ezzel járó vízvesztést. 

 Az egyes állatok koncentráltabb vizeletet ürítenek, a teve pedig a 

púpjában levő zsír lebontása útján nyeri a vizet. A sivatagi róka kis 

termetű, állat kiálló testrészei – 

fülei és farka –szokatlanul nagyok. 

Fülei dús érhálózatán keresztül sok 

hőt ad le anélkül, hogy vizet 

párologtatna. A testmérethez 

képest aránytalanul nagy 

fülkagylók más sivatagi állatoknál – sivatagi ugróegér, szamárnyúl – 

is megfigyelhetők. 

Antoine de Saint-Exupéry világhírű remekművében, A kis hercegben 

szereplő Rókát, a kis herceg legjobb barátját tulajdonképpen nem az európai 

vörös róka, hanem valószínűleg a sivatagi róka ihlette.

 


