
Fák és füvek

Az egyenlítôi ég haj la tú területektôl észak ra és dél re
a 10–25. szé les sé gi fo kok kö zött az évi közép hô mé r -
sék let 25–27 oC, lé nye gé ben olyan, mint az Egyenlítô
vi dé kén. Ezen a te rü le ten két év sza kot le het meg kü -
lön  böztetni. Az év sza ko kat azon ban nem a hômér sék -
let alap ján kü lö nít jük el, mint ha zánk ban, ha nem a csa   -
pa dék men  nyi sé ge és an nak évi el osz lá sa sze rint. A csa-
pa dékos és a csa pa dék sze gény idôszakok válta koz nak
egy más sal.

Az Egyenlítôhöz kö ze lebb, ahol rö vi debb a szá raz idôszak
és 1500 mm-nél ke ve sebb csa pa dék hul lik éven te, ott tró pu si
lomb hul la tó erdôségek te rül nek el. Ke ve sebb fa faj ta lál ha tó
ben nük, mint az esôerdôben, és lomb ko ro na szint jük is egy -
ségesebb. A lom bok kö zött ke vés a fán la kó nö vény. A fák a
szá raz év szak ban le hul lat ják le ve le i ket, de az alj nö vény zet
nem szá rad el, ha nem üde ma rad. Hát só-In di á ban és Indo né zi -
á ban eze ket az erdôket a 40-50 m ma gas tik fa al kot ja. Ke mény,
de még is kön  nyen meg mun kál ha tó fá ja el len áll a gom bák és a
ro va rok kár té tel ének. Na gyon al kal mas ha jó épí tés re is. Nap ja -
ink ban a tró pu si vi dé ke ken nagy ül tet vé nye ken ter mesz tik.

Mi nél job ban el tá vo lo dunk az Egyenlítôtôl, an nál
hos  szabb a csa pa dék sze gény idôszak. Azo kon a terü -
leteken, ahol a szá raz év szak már hos  szabb, mint az
esôs, sza van nák ala kul nak ki. Az af ri kai sza van nák
mint egy 1 mil lió km2 kiterjedésûek és pat kó alak ban
fog ják kö rül az esôerdôt.

Dél-Ame ri ká ban az Ama zo nas me den ce pe re mén, va la -
mint In di á ban és Auszt rá li á ban is nagy kiterjedésû sza van nák
van nak. A sza van na in di án eredetû szó, je len té se: min den, ami
nem erdô. Ott kezdôdik, ahol megszûnik a zárt erdô, és ott vég -
zô dik, ahol a ta lajt már nem bo rít ja összefüggô nö vény zet. 
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A SZAVANNÁK ÉLÔVILÁGA

A di ag ram alap ján jel le mezd
a tró pu si sza van nák te rü le té nek

ég haj la tát!
Me lyik fél te kén áb rá zol ja
az ég haj la tot a di ag ram?

A szavannák lombhullató fái
a nedves idôszakban dús

lombozatúak

30 m

15 m

erdôs szavanna
1–3 hónap szárazság

füves szavanna
7–8 hónap szárazság

fás-füves szavanna
4–6 hónap szárazság
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Ahol rö vi debb a szá raz idôszak, és így több a csa -
padék, erdôs sza van na jön lét re. Bár ezek az erdôk
összefüggôek, fá ik még sem olya nok, mint a tró pu si
esô erdôk fái. Még a leg ma ga sab bak sem érik el a 40
mé tert. Lomb ko ro na szint jük nem zá ró dik ös  sze, így az
erdô al já ra vi szony lag sok fény jut, ezért aljnövé ny ze -
te gaz dag. A fa cso port ok kö zöt ti nagy tér sé ge ket 2-3
mé ter ma gas ra is megnövô fü vek bo rít ják. Az egyik
ilyen az elefántfû. A ma gas és sûrû fû mi att ezek ben
az erdôkben csak vad csa pás okon le het köz le ked ni.
A fák a szá raz idôszakban le hul lat ják lomb ju kat, és az
alj nö vény zet is el sár gul.

A szá raz év szak ban na gyon gya ko ri ak a sza van natüzek. Az
itt élô fa fa jok a tûznek el len áll nak, mert kér gük meg vé di ôket a
nagy hôtôl. Kö zü lük sok nak a mag ja is csak ak kor csi rázik ki,
ha elôtte tûz ér te. A sza van na fü ve i nek csu pán a föld fe let ti el -
szá radt ré sze ég el. A föld alat ti részekbôl a csa pa dé kos év szak -
ban évrôl év re ki haj ta nak.

Az erdôs sza van nák jel leg ze tes fái az akáciák. A fák
lomb ko ro ná ja ernyô for má jú. 20-30-as cso por tok ban
nônek. Az akáciák ap ró vi rá gai vi rág zat ba tö mö rül -
nek, csa lo ga tó ha tá su kat a sok szí nes, gyak ran több
cm hos  szú por zó szál fo koz za.

Az akáciák közeli ro kon ság ban van nak az Észak-Ame ri ká ból
szár ma zó és ná lunk is gya ko ri akác cal. Mindket tônek ös  sze tett
le ve le és hü vely ter mé se van.

Auszt rá li á ban a sza van ná kon nem akáciák, ha nem eu ka lip -
tusz fák van nak. Ezek a fák ke vés ár nyé kot ad nak, mert a dé li
for ró ság ban le ve le ik élük kel for dul nak a Nap irá nyá ba. 

Ahogy to vább csök ken a csa pa dék men  nyi sé ge, és
a szá raz idôszak már 7–10 hó na pig tart, meg vál to zik
a táj ké pe. A fa cso port ok el ma rad nak, és egy re ala cso -
nyabb lesz a fû is. Ez a te rü let a fü ves sza van na. 

Az af ri kai fü ves sza van nán a fatermetû nö vé nye ket
a ma gá nyo san élô ma jom ke nyér fák kép vi se lik. Szá -
lan ként nônek, a 4000-5000 éves kort is meg érik. Tör -
zsük ke rü le te 20-25 mé ter. Lom bo za tuk rit kás, alat ta
egy egész nyáj de lel het. Ága ik víz szin te sen szét te rül -
nek. A nagy vi rá ga ik ból fejlôdô ubor ka ala kú ter mé sük
a maj mok ked venc cse me gé je. In nen kap ták a fák a
ne vü ket is. 

A ma jom ke nyér fát a hely be li ek baobabnak is ne ve zik. Duz -
zadt tör zsé ben, ága i ban tá rol ja az esôs év szak ban hul lott csa -
padékot. A ter mé sét bo rí tó ke mény héj az érés so rán el fo lyó so -
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Virágzó akáciahajtás

Melyik évszakban készült a fénykép
a majomkenyérfáról?

Virágzó eukaliptusz
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dik. A ter més hú sa cu kor tar tal mú, az em ber szá má ra is ehetô.
A baobab sok zsírt tar tal ma zó mag ja szin tén fogyaszt ható.

A sza van ná kon a ta laj képzôdéséhez kedvezôek a
fel té te lek. A vi szony lag ma gas hômérsékleten gyor san
le bom ló ma rad vá nyo kat az idôszakos csa pa dék nem
mos sa ki a ta laj ból. A nö vény zet tápanyag-felhasz ná -
lá sa sem olyan gyors, mint az esôerdôben, így a sza -
van nák ta la ja tápanyagdús. 
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Figyeld meg a képen a csimpánz
fogazatát!

1. Mi ként vál to zik a csa pa dék évi men  nyi sé ge és el osz lá sa az
Egyenlítôtôl tá vo lod va?

2. Ho gyan vál to zik a for ró öve zet ter mé sze tes nö vény ze te az
Egyenlítôtôl a Ráktérítô, il let ve a Bak té rí tô fe lé?

3. Mi lyen ös  sze füg gés van a csa pa dék évi men  nyi sé ge és a
nö vény ta ka ró vál to zá sa kö zött az Egyen lí tôtôl észak fe lé
ha lad va?

4. Jel le mezd a különbözô sza van ná kat!

5. Ha son lítsd ös  sze az esôerdôt az erdôs sza van ná val!

6. Ha son lítsd ös  sze az esôerdô és a sza van na ta la ját!

A szavannák növényevô emlôsei többnyire nagy, 
kevert csordákban élnek, és megosztják maguk között 

a táplálékkészletet. 
A) zsiráf,  B) Thomson-gazella,  C) nagy kudu,  

D) zsiráfnyakú gazella,  E) dikdik antilop

A

B

C

D

E
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Hatalmas csordák

A fü ves sza van nák nem kí nál nak olyan vál to za tos
táp lá lé kot, mint az esôerdôk. Az esôerdôk gaz dag ál -
lat világához ké pest itt ke ve sebb faj él, de ezek egyed -
szá ma igen nagy. A fü ves tér sé gek növényevô emlôsei
kö zül leg ke cse seb bek az an ti lo pok. Ki sebb-na gyobb
csor dákban leg elész nek. Na gyon sok fa juk van. Tül -
kös szar vuk sok fé le for má jú, és fa jon ként különbözô.
A hím és a nôstény egy aránt vi sel szar vat. Ter me tük is
vál to za tos, a leg ki seb bek nyúl nagy sá gú ak, a leg na -
gyob  bak szar vas mar ha méretûek. Pá ros uj jú pa tá sok,
mint a szar vas mar hák.

A ga zel lák kisméretû an ti lo pok, szá mos fa juk van. Af ri ká tól
Ke let-Ázsi á ig, a sík sá gok tól a ma gas he gye kig min de nütt meg -
ta lál ha tók. Kö zös jellemzôjük, hogy tö ré keny, kar csú test al ka tú -
ak, far kuk bojt ban végzôdik. A Thomson-gazella Ke let-Af ri ka
füves-bok ros te rü le te in él. Hát ol da la vi lá gos bar na, hasoldala
fe héres, a kettô ha tá rán sö tét csík hú zó dik. 

A csí kos gnú az egyik leg na gyobb testû an ti lop faj. Fe je ha -
sáb ala kú, lá bai hos szú ak, tör zse elöl ma ga sabb, mint há tul.
Hos  szú szôrû far ka olyan, mint a lóé.  Ez res csor dá ban ván do -
rol a friss legelôk fe lé.
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Antilopfajok szarvformái
A) passzán, B) Thomson-gazella,

C) víziantilop, D) nagy kudu,
E) csíkos gnú, F) szasszabi

A Thomson-gazellák csapatosan élnek, az ivóhelyeket
óvatosan közelítik meg

A B

C D

E F

Mely fogai hiányoznak a gnúnak?
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Az an ti lo pok kal rend sze rint együtt leg elész nek a fü -
ves sza van ná kon a zeb rák. Tes tü ket rö vid, csí kos raj -
zo latú szôrzet bo rít ja, ezért tig ris lo vak nak is ne ve zik
ôket. Pá rat lan uj jú pa tás ál la tok. Lá buk a lo va ké hoz
ha son ló. Ér zék szer ve ik rend kí vül fej let tek, ezért ne  -
hezen meg közelíthetôk. Cso por to san él nek. Oly kor
száz nál is töb ben verôdnek ös  sze egy mé nes be.
Valószínûleg éber sé gük mi att csat la koz nak hoz zá juk
szí ve sen más ál la tok is. A zeb rá kat nem le het há zi a sí -
ta ni.

Af ri ka sza van ná i nak jel leg ze tes ál la ta a zsi ráf. Pá ros uj jú pa -
tás, de nem tül kös szar vú. A hom lok csont ján lévô két csa pot
szôrös bôr bo rít ja. Arány lag kis fe je és hos  szú nya ka van. Ma -
gas sá ga el ér he ti az 5 mé tert is. Há ta lejtôs, mert hát só lá bai rö -
vi deb bek a mellsônél.

Más le vél fo gyasz tó ál la tok szá má ra el ér he tet len ma gas sá -
gok ból ké pes a le ve les-tö vi ses ága kat le rág ni. Né ha szét ve tett
mellsô lá bak kal le gel. Kérôdzô. A zsi rá fok ál ta lá ban kis fal kák -
ban él nek. Szí ve sen le gel nek an ti lo pok kal, ele fán tok kal, zeb -
rák kal együtt is. Jó in du la tú ak, de ve szély ese tén hos  szú lá buk
erôteljes rú gá sa i val vé de kez nek. Po rosz kál va jár nak, va gyis
min  dig egy szer re lép nek a bal, il let ve a jobb ol da lu kon lévô lá -
ba ik kal.

Az af ri kai sza van ná kon él a szá raz föld leg na gyobb ál la ta, az
ele fánt. 3,5 mé te res ma gas sá gú ra is megnô, sú lya meg kö ze lí ti
a 4-4,5 ton nát. Ez a ha tal mas testû ál lat oszlopszerû lá ba in köny-
nyed ru gal mas ság gal mo zog. Uj jai ap ró pa ták ban végzôdnek,
de mö göt tük vas tag, ru gal mas pár na fejlôdik. Azon lé pe get
vagy vág tat. Ug ra ni nem tud, de jól úszik. 

Az ele fán tok felsô aj ka és or ra föl dig leérô or mán  nyá fej lô -
dött. Az or mány ki vá ló szag ló-, ta pin tó- és fo gó szerv. Fo ga za -
tuk hi á nyos. Két felsô metszôfoguk tö mör agyar rá ala kult át.
Ebbôl az ele fánt csont ból drá ga szob ro kat és igen sok fé le dísz -
tár gyat ké szí tet tek. Az ele fán tok szá ma kí mé let len pusz tí tá suk
mi att na gyon le csök kent.
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Zebra

Zsiráf

Lábtípusok: A) Páratlan ujjú patás láb
B) Páros ujjú patás láb

A B

Afrikai elefánt
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A dél-af ri kai sza van nák nagy testû fu tó ma da ra a strucc. Fe -
je, nya ka, comb ja csu pasz. A szárny- és a fark tol lai la zák; eze -
kért a strucc tol la kért ré gen va dász ták, ma pe dig strucc far mo -
kon te nyész tik az óri á si ma da ra kat. A strucc fôleg növényevô.
Csa pa to san le gel. Nagy to já sa it a ho mok ba vájt gö dör be rak ja.
Egy-egy to jás kb. 16 cm hos  szú és 1-1,5 kg tömegû. A hím és a
nôs tény fel vált va mint egy 40 na pig ül a to já so kon. Gyak ran a
hím egye dül köl ti ki a csi bé ket.

Auszt rá li á ban ha son ló méretû fu tó ma dár az emu. Ne vét on -
nan kap ta, hogy a ka kas ki ál tá sa „e-mu” hang zá sú. E föld rész
fü ves sza van ná i nak jel leg ze tes növényevô ál la tai a ken gu ruk.
Leg na gyobb kö zü lük a vö rös óri ás ken gu ru. Ha fel egye ne se dik,
2,5 m ma gas is le het. Mellsô lá bai rö vi dek, az erôs hát só lá bak
meg nyúlt tal pak ban végzôdnek. Vas tag far ká ra tá masz ko dik,
ug rás köz ben ez zel egyen sú lyoz. A nôstény ken gu ru éven te
egy  szer el lik na gyon fej let len, né hány cm méretû utó dot, mely
önerejébôl má szik fel az anya er szé nyé be. Ott rá szív ja ma gát
az emlôre, és csak fél év múl va bú jik ki elôször. Ezt a vé dett he -
lyet 8 hó na pos ko rá ban hagy ja el vég leg.

Af ri ká ban a sza van nák esôerdôvel ha tá ros vi dé ke in
él a csim pánz. Tes tét ál ta lá ban fe ke te szôr bo rít ja. Te -
nye re, tal pa csu pasz. Ke zén, lá bán az öt ujj vé gét kö -
röm fe di. Mind a két pár vég tag já val ügye sen fog és fo -
gódzkodik. Em ber sza bá sú ma jom. 32 fo ga van. Bár
a gyü möl csöt ked ve li a leg job ban, gu mós záp fo gai el -
árulják, hogy mindenevô. Elôreálló aj ka na gyon moz  -
gé kony.

Nap pal nem tar tóz ko dik ál lan dó an a fá kon, de éj -
sza kára 8-10 mé ter ma gas ság ban fész ket ké szít, és ezt
na pon ta új ra épí ti. Cso por tok ban él. Az anya egy köly -
köt szül, ki csi nyét a há tán hor doz za. A legerôsebb hím
gon do san vi gyáz a cso port ra. A csim pánz igen tanulé -
kony ál lat, kön  nyen megszelídíthetô.

A sza van ná kon a csa pa dék el osz lá sa nem egyen le -
tes, ezért a növényevôk min dig a ned ve sebb és fûben
gaz da gabb te rü le tek re ván do rol nak. A ha tal mas állat -
csordák több ki lo mé te res osz lo pok ban vo nul nak észak-
nak, majd dél nek. 
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Strucc

Csimpánzok

Vörös óriáskenguru

1. Mi ben ha son lí ta nak az an ti lo pok a szar vas mar hák hoz?

2. Ha son lítsd ös  sze az an ti lo po kat a zeb rák kal!

3. Mirôl is mer hetô fel a csim pánz?

4. Ha son lítsd ös  sze a csim pánz vég tag ja it az an ti lop, a zeb ra
és a ja gu ár vég tag ja i val!
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A növényevôk vámszedôi

A sza van ná kon legelészô növényevôk nyá ja it ár -
nyék  ként kö ve tik a ra ga do zók. Af ri ka leg na gyobb ra -
ga dozója az orosz lán. A me sék ben ô az ál la tok ki rá -
lya. E cím re elsôsorban hang já val szol gál rá. Böm bö -
lése 6-8 km-re is el hal lat szik. Ilyen kor min den ál lat
ri ad tan me ne kül, me ne dé ket ke res. Tes te haj lé kony,
ru gal mas, több mint 2 mé ter hos  szú. Boj tos far ka kö -
rül be lül 1 mé te res. Szôrzete homokszínû, sár gás bar -
na. A hím nya kát és mel lét hos  szú, dús sö rény bo -
rítja, a nôs ténynek nincs sö ré nye. Moz gá suk méltó -
ságteljes.

Az orosz lá nok fal ká ba verôdve, fôleg al ko nyat kor és
éj sza ka va dász nak. Ki sze melt ál do za tu kat nem ül dö zik,
ha nem fél kör ben vagy kör ben kö rül fog ják. Ami   kor az ál -
lat me ne kül ni akar a körbôl, a legköze lebb tar tóz ko dó
orosz lán man csá nak egyet len csapá sával le te rí ti, majd
erôs fo ga i val ös  sze rop pant ja a nyak csigolyáját. Fôleg a
pa tás ál la tok hú sát ked ve lik. Ha jól lakottak, ké nyel me -
sen és lus tán pi hen nek, mint ál ta  lában a macs ka fé lék, de
rend kí vül bát rak és gyor sak, ha éhe sek. Ilyen kor, ha nem
si ke rül na gyobb ál la tot zsák mányolniuk, ap róbb em lô -
sök kel, sôt akár sás kák kal is be érik.

Az orosz lán az ál lat ker tek ben jól tûri a fog sá got, jól sza po ro -
dik. Köly kei há zi macs ka nagy sá gú ak. Ezek já ték köz ben ügye   -
sednek, erôsödnek. Pi ciny ko ruk ban szelídíthetôk.

Az orosz lá nok és más ra ga do zók ál do za ta i nak ma -
ra dékát dögevô ál la tok: ro va rok, keselyûk, hi é nák ta -
ka rítják el. Így az ér té kes táp lá lék ból sem mi sem megy
ve szen dô be. 

Af ri ka me leg vizû fo lyó i ban, ta va i ban él a ní lu si
kro ko dil. Ha tal mas testû hüllô. A to jás ból ki kelô iva -
dékai ak ko rák, mint a ná lunk élô leg na gyobb gyí kok.
Hos  szú éle te so rán ál ta lá ban 4-6 mé te res óri ás sá nô,
de test hossza a 10 mé tert is el ér he ti. Tes tét sza ru pik ke -
lyek, sza ru paj zsok és cson tos paj zsok fe dik. Ezek pán -
célt al kot nak raj ta, ezért ne ve zik a kro ko dilt pán cé los
hüllônek. A tör zsé vel több nyi re azo nos hosszú sá gú
far  ka ol dal ról la pí tott. Lá ba rö vid, láb uj jai kö zött úszó -
hártya fe szül. Fe je meg nyúlt, ha tal mas szá já ban sok
éles, he gyes fog so ra ko zik. Ra ga do zó. Al ko nyat kor és
éj sza ka va dá szik. Ha la kat, ki sebb-na gyobb emlôsálla-
tokat, ví zi ma da ra kat zsák má nyol. Nagy étkû, de a kop-
lalást is jól bír ja.
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Hasonlítsd össze a krokodil és
a jaguár fogazatát!

A nílusi krokodil napközben
a vízparton sütkérezik

Mirôl ismerhetô fel az oroszlánok
között a hím állat?

A nôstény oroszlánok
együttmûködve cserkészik be 

a zsákmányt
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A vi zet csak süt ké re zés és to jás ra kás ide jén hagy ja
el. A nôstény föld be ka part gö dör be 20-100 mész héjú,
lúd to jás méretû to jást rak. Ki köl té sü ket ugyan a nap
me le gé re bíz za, de min dig a fé szek kö ze lé ben ma rad,
ôrzi to já sa it. A kis kro ko di lok még a to jás ban, ki bú vá -
suk elôtt el kez de nek var tyog ni, és a ki kelô kis ál lat ká -
kat a nôstény a víz hez te re li.

Dél-Ame ri ka tró pu si fo lyó i nak pán cé los hüllôi a kaj má nok, a
Ma láj-fél szi ge ten pe dig a ki zá ró lag ha lak kal táp lál ko zó gaviál él.

A sza van ná kat az elsivatagosodás ve szé lyez te ti. Az
elsivatagosodásnak nem az az oka, hogy Föl dünk lég -
körének hômérséklete és moz gá sa jelentôsen meg vál -
to zott. A gaz da sá gi lag fej let len or szá gok növekvô
né pessége ah hoz, hogy táp lá lé kát meg ter mel hes se,
egy re na gyobb területekrôl szo rít ja ki a ter mé sze tes
élô vi lá got. Korszerûtlen nö vény ter mesz té si eljárása ik -
kal az év ez re dek alatt ki ala kult termôtalajt ha mar tönk-
re te szik, növekvô há zi ál lat-ál lo má nyuk pe dig a még
meg ma radt nö vény ze tet éli fel. A végsôkig ki hasz nált
ta la jon vi szont az ere de ti nö vény ta ka ró már nem ké -
pes fel újul ni. Ahogy az ég haj lat nak leg job ban meg fe -
lelô nö vény zet ki pusz tul, a te rü let ter mé sze tes állat vi -
lá ga is ká ro sodik. A táj tel je sen megváltozik és el nép -
te le ne dik. Az af ri kai si va ta gok te rü le te en nek követ -
kez té ben évrôl év re nô. 
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Mi történik a szabadban elhullott
állatok tetemével?

1. Mirôl is mer hetô fel az orosz lán?

2. Ha son lítsd ös  sze az orosz lán és a ja gu ár testfelépítését, élet mód ját! 

3. Mirôl is mer hetô fel a ní lu si kro ko dil?

4. Mi ben ha son lít és miben különbözik a kro ko di lok és a für ge gyí kok  testfelépítése, életmódja?

5. Táp lál ko zá suk szem pont já ból mi lyen kap cso lat ban van nak az af ri kai sza van nák élôlényei egy más sal?

6. Ké szíts rö vid is mer te tést egy olyan könyvrôl, mely a sza van nák élôvilágáról szól!

7. Ál líts ös  sze egy rö vid elôadást va la me lyik sza van na életközösségérôl! 

8. Nézz utá na, hogy mi lyen ha tá sok kö vet kez té ben pusz tul nak a sza van nák!

Gaviál
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