
Az élőburok, vagyis bioszféra

A növény- és állatvilág egy önálló földrajzi burkot, az élőburkot (bioszférát) alkotja.
Ez magába foglalja a bolygó összes növényét, állatát és ezek élőhelyeit is.

Az élőlények elterjedését befolyásoló tényezők
Földünk élővilága egyes területeken gazdag, máshol szegényes. Ez azért van, mert az

életfeltételek  vidékenként  változnak.  A  legfőbb  befolyásoló  tényezők,  amelyektől  az
élőlények léte függ: a fény, a hőmérséklet, a víz, a talaj, a domborzat, a szél, és az ember.

A Föld életterei
Három életteret különböztetünk meg: vízi, föld alatti és szárazföldi életteret.

A vízi  élettér kapcsolódhat  az  óceánok  vizéhez  és  a  kontinensek  (folyók,  tavak)
vizeihez. Mind a kettő nagyon sok növénynek és állatnak biztosít életteret.

A föld  alatti  élettér:  a  barlangok,  a  föld  alatti  vízfolyások  és  üregek,  valamint  a
talajok tartoznak ide. A felszín alatti élőlények kitűnően alkalmazkodtak a sötétséghez.

A szárazföldi élettér a legismertebb, mert ez a mi életterünk is. Az éghajlati öveknél
már látott módon, ez az élettér is övezetekre oszlik. Ezt nevezzük életföldrajzi övezeteknek. 

A forró égöv életföldrajzi (biogeográfiai) övezetei a következők:
o Egyenlítői esőerdők: több szinten növő fák emeletei, attól függően, hogy mennyi fény jut

el a talajszintig.  Nagyon gazdag növény- és állatfajokban. Ide tartozik: az Amazonas-
medence  (Dél-Amerika),Kongó-medence  (Afrika),  Indonézia  (Ázsia).  Élővilága:
kaucsukfa, kakaófa, pálmafélék, majmok, hüllők, színes madarak, nagy rovarok.

o Szavannák: füves rétek, elszórt facsoportokkal. Élővilága: ernyőakácia , majomkenyérfa,
oroszlán,  gepárd, zebra,  antilop,  zsiráf,  elefánt,  strucc (Afrika),  pálmák, puma,  jaguár,
nandu, (D-Amerika), eukaliptusz fák, kenguru, dingó, emu (Ausztrália).

o Forró sivatagok: a száraz trópusi övben pl. a Szahara, Kalahári (Afrika), Arábia (Ázsia),
Atacama (D-Amerika).  Élővilága:  szegényes,  tüskés  bokrok,  pozsgás  növények,  pl.  a
kaktusz Amerikában. Állatai: gyíkok, kígyók, skorpiók, rágcsálók, sivatagi rókák. A Föld
legnagyobb homok- és kősivataga, a Szahara, az egypúpú teve (dromedár) élőhelye.  

A mérsékelt égöv életföldrajzi (biogeográfiai) övezetei a következők:
o Mediterrán növényzet: a Földközi-tenger partvidékén olajfa, citrom és narancs, paratölgy

erdőfoltok és fényes levelű bokrok pl. babér nő. Állatai: hiéna, sakál, skorpió, teknős.
o Lombhullató erdők: főleg Európa középső és nyugati részén (bükk-, tölgy-, kőrisfák), 

Kelet-Ázsiában (magnólia fák), É-Amerikában. Állatvilága: szarvas, farkas, róka, őz.
o Sztyepp:  az  európai  füves  puszták  elnevezése.  É-Amerikában  préri,  D-Amerikában

pampa a neve. Állatai: hörcsög, vakond, borz, túzok, vadpulyka, bölény.
o Tűlevelű erdők: Európa északi részén és Szibériában: tajgának nevezik, Kanadában. Fái:

luc-, jegenye-, vörös- és erdeifenyők. Állatai: jávorszarvas, hermelin, barnamedve.
A hideg égöv életföldrajzi (biogeográfiai) övezetei a következők:
o Tundra:  a  sarkvidékek,  0°C körüli  területein.  Növényei:  törpenyír,  áfonya,  mohák,

zuzmók. Állatai: É-on jeges medve, rénszarvas, sarki róka. D-en pingvinek, fókák.
o Sarkvidéki sivatagok: a kevés csapadék miatt nevezzük jégsivatagnak É-on Grönland és

D-en Antarktisz jégmezőit. A nagy hidegben (D-en -89,2°C), csak algák, mohák, zuzmók
és a sarki jég peremén É-on jegesmedvék, D-en rozmárok, fókák, pingvinek élnek.

Kedves ötödikesek ! Ezzel elérkeztünk ötödikes földrajz kalandozásunk végére. Sajnos,
mi tanárok sem így képzeltük el ennek a tanévnek a befejezését. Miután kalandozásunkat
a végtelen Világegyetem, majd naprendszerünk megismerésével kezdtük, „leszálltunk” a
Földre.  A  kőzetburok  mélyére  nézve,  kerestük  a  vulkánok,  földrengések  titkait.  A
földrajz  órákon  elhangzottakat  és  e  leckékbe  foglaltakat  raktározzátok  el  jól,  hogy
bármikor felidézhessétek. Az őszi viszontlátás reményével kívánok most nektek kellemes
kikapcsolódást, jó vakációt !

                       A földrajz tanár !


