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A SZAVANNÁK ÉLÔVILÁGA
Fák és füvek
Az egyenlítôi éghajlatú területektôl északra és délre
a 10–25. szélességi fokok között az évi középhômérséklet 25–27 oC, lényegében olyan, mint az Egyenlítô
vidékén. Ezen a területen két évszakot lehet megkülönböztetni. Az évszakokat azonban nem a hômérséklet alapján különítjük el, mint hazánkban, hanem a csapadék mennyisége és annak évi eloszlása szerint. A csapadékos és a csapadékszegény idôszakok váltakoznak
egymással.
Az Egyenlítôhöz közelebb, ahol rövidebb a száraz idôszak
és 1500 mm-nél kevesebb csapadék hullik évente, ott trópusi
lombhullató erdôségek terülnek el. Kevesebb fafaj található
bennük, mint az esôerdôben, és lombkoronaszintjük is egységesebb. A lombok között kevés a fán lakó növény. A fák a
száraz évszakban lehullatják leveleiket, de az aljnövényzet
nem szárad el, hanem üde marad. Hátsó-Indiában és Indonéziában ezeket az erdôket a 40-50 m magas tikfa alkotja. Kemény,
de mégis könnyen megmunkálható fája ellenáll a gombák és a
rovarok kártételének. Nagyon alkalmas hajóépítésre is. Napjainkban a trópusi vidékeken nagy ültetvényeken termesztik.

A diagram alapján jellemezd
a trópusi szavannák területének
éghajlatát!
Melyik féltekén ábrázolja
az éghajlatot a diagram?

Minél jobban eltávolodunk az Egyenlítôtôl, annál
hosszabb a csapadékszegény idôszak. Azokon a területeken, ahol a száraz évszak már hosszabb, mint az
esôs, szavannák alakulnak ki. Az afrikai szavannák
mintegy 1 millió km2 kiterjedésûek és patkó alakban
fogják körül az esôerdôt.
Dél-Amerikában az Amazonas medence peremén, valamint Indiában és Ausztráliában is nagy kiterjedésû szavannák
vannak. A szavanna indián eredetû szó, jelentése: minden, ami
nem erdô. Ott kezdôdik, ahol megszûnik a zárt erdô, és ott végzôdik, ahol a talajt már nem borítja összefüggô növényzet.

A szavannák lombhullató fái
a nedves idôszakban dús
lombozatúak

erdôs szavanna
1–3 hónap szárazság

30 m
fás-füves szavanna
4–6 hónap szárazság

füves szavanna
7–8 hónap szárazság
15 m
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Ahol rövidebb a száraz idôszak, és így több a csapadék, erdôs szavanna jön létre. Bár ezek az erdôk
összefüggôek, fáik mégsem olyanok, mint a trópusi
esôerdôk fái. Még a legmagasabbak sem érik el a 40
métert. Lombkoronaszintjük nem záródik össze, így az
erdô aljára viszonylag sok fény jut, ezért aljnövényzete gazdag. A facsoportok közötti nagy térségeket 2-3
méter magasra is megnövô füvek borítják. Az egyik
ilyen az elefántfû. A magas és sûrû fû miatt ezekben
az erdôkben csak vadcsapásokon lehet közlekedni.
A fák a száraz idôszakban lehullatják lombjukat, és az
aljnövényzet is elsárgul.

Virágzó akáciahajtás

A száraz évszakban nagyon gyakoriak a szavannatüzek. Az
itt élô fafajok a tûznek ellenállnak, mert kérgük megvédi ôket a
nagy hôtôl. Közülük soknak a magja is csak akkor csirázik ki,
ha elôtte tûz érte. A szavanna füveinek csupán a föld feletti elszáradt része ég el. A föld alatti részekbôl a csapadékos évszakban évrôl évre kihajtanak.

Az erdôs szavannák jellegzetes fái az akáciák. A fák
lombkoronája ernyô formájú. 20-30-as csoportokban
nônek. Az akáciák apró virágai virágzatba tömörülnek, csalogató hatásukat a sok színes, gyakran több
cm hosszú porzószál fokozza.
Az akáciák közeli rokonságban vannak az Észak-Amerikából
származó és nálunk is gyakori akáccal. Mindkettônek összetett
levele és hüvelytermése van.
Ausztráliában a szavannákon nem akáciák, hanem eukaliptuszfák vannak. Ezek a fák kevés árnyékot adnak, mert a déli
forróságban leveleik élükkel fordulnak a Nap irányába.

Ahogy tovább csökken a csapadék mennyisége, és
a száraz idôszak már 7–10 hónapig tart, megváltozik
a táj képe. A facsoportok elmaradnak, és egyre alacsoMelyik évszakban készült a fénykép nyabb lesz a fû is. Ez a terület a füves szavanna.
a majomkenyérfáról?
Az afrikai füves szavannán a fatermetû növényeket
a magányosan élô majomkenyérfák képviselik. Szálanként nônek, a 4000-5000 éves kort is megérik. Törzsük kerülete 20-25 méter. Lombozatuk ritkás, alatta
egy egész nyáj delelhet. Ágaik vízszintesen szétterülnek. A nagy virágaikból fejlôdô uborka alakú termésük
a majmok kedvenc csemegéje. Innen kapták a fák a
nevüket is.

Virágzó eukaliptusz

A majomkenyérfát a helybeliek baobabnak is nevezik. Duzzadt törzsében, ágaiban tárolja az esôs évszakban hullott csapadékot. A termését borító kemény héj az érés során elfolyóso-
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dik. A termés húsa cukortartalmú, az ember számára is ehetô.
A baobab sok zsírt tartalmazó magja szintén fogyasztható.

A szavannákon a talaj képzôdéséhez kedvezôek a
feltételek. A viszonylag magas hômérsékleten gyorsan
lebomló maradványokat az idôszakos csapadék nem
mossa ki a talajból. A növényzet tápanyag-felhasználása sem olyan gyors, mint az esôerdôben, így a szavannák talaja tápanyagdús.
1. Miként változik a csapadék évi mennyisége és eloszlása az
Egyenlítôtôl távolodva?
2. Hogyan változik a forró övezet természetes növényzete az
Egyenlítôtôl a Ráktérítô, illetve a Baktérítô felé?
3. Milyen összefüggés van a csapadék évi mennyisége és a
növénytakaró változása között az Egyenlítôtôl észak felé
haladva?
4. Jellemezd a különbözô szavannákat!
5. Hasonlítsd össze az esôerdôt az erdôs szavannával!
6. Hasonlítsd össze az esôerdô és a szavanna talaját!

Figyeld meg a képen a csimpánz
fogazatát!

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

D

C
B
E
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Hatalmas csordák

Mely fogai hiányoznak a gnúnak?

A füves szavannák nem kínálnak olyan változatos
táplálékot, mint az esôerdôk. Az esôerdôk gazdag állatvilágához képest itt kevesebb faj él, de ezek egyedszáma igen nagy. A füves térségek növényevô emlôsei
közül legkecsesebbek az antilopok. Kisebb-nagyobb
csordákban legelésznek. Nagyon sok fajuk van. Tülkös szarvuk sokféle formájú, és fajonként különbözô.
A hím és a nôstény egyaránt visel szarvat. Termetük is
változatos, a legkisebbek nyúl nagyságúak, a legnagyobbak szarvasmarha méretûek. Páros ujjú patások,
mint a szarvasmarhák.
A gazellák kisméretû antilopok, számos fajuk van. Afrikától
Kelet-Ázsiáig, a síkságoktól a magas hegyekig mindenütt megtalálhatók. Közös jellemzôjük, hogy törékeny, karcsú testalkatúak, farkuk bojtban végzôdik. A Thomson-gazella Kelet-Afrika
füves-bokros területein él. Hátoldala világosbarna, hasoldala
fehéres, a kettô határán sötét csík húzódik.

B

A

D

C

E

F

Antilopfajok szarvformái
A) passzán, B) Thomson-gazella,
C) víziantilop, D) nagy kudu,
E) csíkos gnú, F) szasszabi

A csíkos gnú az egyik legnagyobb testû antilopfaj. Feje hasáb alakú, lábai hosszúak, törzse elöl magasabb, mint hátul.
Hosszú szôrû farka olyan, mint a lóé. Ezres csordában vándorol a friss legelôk felé.

A Thomson-gazellák csapatosan élnek, az ivóhelyeket
óvatosan közelítik meg
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Az antilopokkal rendszerint együtt legelésznek a füves szavannákon a zebrák. Testüket rövid, csíkos rajzolatú szôrzet borítja, ezért tigrislovaknak is nevezik
ôket. Páratlan ujjú patás állatok. Lábuk a lovakéhoz
hasonló. Érzékszerveik rendkívül fejlettek, ezért nehezen megközelíthetôk. Csoportosan élnek. Olykor
száznál is többen verôdnek össze egy ménesbe.
Valószínûleg éberségük miatt csatlakoznak hozzájuk
szívesen más állatok is. A zebrákat nem lehet háziasítani.
Afrika szavannáinak jellegzetes állata a zsiráf. Páros ujjú patás, de nem tülkös szarvú. A homlokcsontján lévô két csapot
szôrös bôr borítja. Aránylag kis feje és hosszú nyaka van. Magassága elérheti az 5 métert is. Háta lejtôs, mert hátsó lábai rövidebbek a mellsônél.
Más levélfogyasztó állatok számára elérhetetlen magasságokból képes a leveles-tövises ágakat lerágni. Néha szétvetett
mellsô lábakkal legel. Kérôdzô. A zsiráfok általában kis falkákban élnek. Szívesen legelnek antilopokkal, elefántokkal, zebrákkal együtt is. Jóindulatúak, de veszély esetén hosszú lábuk
erôteljes rúgásaival védekeznek. Poroszkálva járnak, vagyis
mindig egyszerre lépnek a bal, illetve a jobb oldalukon lévô lábaikkal.
Az afrikai szavannákon él a szárazföld legnagyobb állata, az
elefánt. 3,5 méteres magasságúra is megnô, súlya megközelíti
a 4-4,5 tonnát. Ez a hatalmas testû állat oszlopszerû lábain könynyed rugalmassággal mozog. Ujjai apró patákban végzôdnek,
de mögöttük vastag, rugalmas párna fejlôdik. Azon lépeget
vagy vágtat. Ugrani nem tud, de jól úszik.
Az elefántok felsô ajka és orra földig leérô ormánnyá fejlôdött. Az ormány kiváló szagló-, tapintó- és fogószerv. Fogazatuk hiányos. Két felsô metszôfoguk tömör agyarrá alakult át.
Ebbôl az elefántcsontból drága szobrokat és igen sokféle dísztárgyat készítettek. Az elefántok száma kíméletlen pusztításuk
miatt nagyon lecsökkent.

Zebra

A

25

B

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

Zsiráf

Afrikai elefánt
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A dél-afrikai szavannák nagy testû futómadara a strucc. Feje, nyaka, combja csupasz. A szárny- és a farktollai lazák; ezekért a strucctollakért régen vadászták, ma pedig struccfarmokon tenyésztik az óriási madarakat. A strucc fôleg növényevô.
Csapatosan legel. Nagy tojásait a homokba vájt gödörbe rakja.
Egy-egy tojás kb. 16 cm hosszú és 1-1,5 kg tömegû. A hím és a
nôstény felváltva mintegy 40 napig ül a tojásokon. Gyakran a
hím egyedül költi ki a csibéket.

Strucc

Ausztráliában hasonló méretû futómadár az emu. Nevét onnan kapta, hogy a kakas kiáltása „e-mu” hangzású. E földrész
füves szavannáinak jellegzetes növényevô állatai a kenguruk.
Legnagyobb közülük a vörös óriáskenguru. Ha felegyenesedik,
2,5 m magas is lehet. Mellsô lábai rövidek, az erôs hátsó lábak
megnyúlt talpakban végzôdnek. Vastag farkára támaszkodik,
ugrás közben ezzel egyensúlyoz. A nôstény kenguru évente
egyszer ellik nagyon fejletlen, néhány cm méretû utódot, mely
önerejébôl mászik fel az anya erszényébe. Ott rászívja magát
az emlôre, és csak fél év múlva bújik ki elôször. Ezt a védett helyet 8 hónapos korában hagyja el végleg.

Afrikában a szavannák esôerdôvel határos vidékein
él a csimpánz. Testét általában fekete szôr borítja. Tenyere, talpa csupasz. Kezén, lábán az öt ujj végét köröm fedi. Mind a két pár végtagjával ügyesen fog és fogódzkodik. Emberszabású majom. 32 foga van. Bár
a gyümölcsöt kedveli a legjobban, gumós zápfogai elárulják, hogy mindenevô. Elôreálló ajka nagyon mozgékony.
Nappal nem tartózkodik állandóan a fákon, de éjszakára 8-10 méter magasságban fészket készít, és ezt
naponta újra építi. Csoportokban él. Az anya egy kölyköt szül, kicsinyét a hátán hordozza. A legerôsebb hím
gondosan vigyáz a csoportra. A csimpánz igen tanulékony állat, könnyen megszelídíthetô.
Vörös óriáskenguru

A szavannákon a csapadék eloszlása nem egyenletes, ezért a növényevôk mindig a nedvesebb és fûben
gazdagabb területekre vándorolnak. A hatalmas állatcsordák több kilométeres oszlopokban vonulnak északnak, majd délnek.

1. Miben hasonlítanak az antilopok a szarvasmarhákhoz?
2. Hasonlítsd össze az antilopokat a zebrákkal!
3. Mirôl ismerhetô fel a csimpánz?
4. Hasonlítsd össze a csimpánz végtagjait az antilop, a zebra
és a jaguár végtagjaival!
Csimpánzok
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A növényevôk vámszedôi
A szavannákon legelészô növényevôk nyájait árnyékként követik a ragadozók. Afrika legnagyobb ragadozója az oroszlán. A mesékben ô az állatok királya. E címre elsôsorban hangjával szolgál rá. Bömbölése 6-8 km-re is elhallatszik. Ilyenkor minden állat
riadtan menekül, menedéket keres. Teste hajlékony,
rugalmas, több mint 2 méter hosszú. Bojtos farka körülbelül 1 méteres. Szôrzete homokszínû, sárgásbarna. A hím nyakát és mellét hosszú, dús sörény borítja, a nôsténynek nincs sörénye. Mozgásuk méltóságteljes.
Az oroszlánok falkába verôdve, fôleg alkonyatkor és
éjszaka vadásznak. Kiszemelt áldozatukat nem üldözik,
hanem félkörben vagy körben körülfogják. Amikor az állat menekülni akar a körbôl, a legközelebb tartózkodó
oroszlán mancsának egyetlen csapásával leteríti, majd
erôs fogaival összeroppantja a nyakcsigolyáját. Fôleg a
patás állatok húsát kedvelik. Ha jóllakottak, kényelmesen és lustán pihennek, mint általában a macskafélék, de
rendkívül bátrak és gyorsak, ha éhesek. Ilyenkor, ha nem
sikerül nagyobb állatot zsákmányolniuk, apróbb emlôsökkel, sôt akár sáskákkal is beérik.

Mirôl ismerhetô fel az oroszlánok
között a hím állat?

A nôstény oroszlánok
együttmûködve cserkészik be
a zsákmányt

Az oroszlán az állatkertekben jól tûri a fogságot, jól szaporodik. Kölykei házimacska nagyságúak. Ezek játék közben ügyesednek, erôsödnek. Piciny korukban szelídíthetôk.

Az oroszlánok és más ragadozók áldozatainak maradékát dögevô állatok: rovarok, keselyûk, hiénák takarítják el. Így az értékes táplálékból semmi sem megy
veszendôbe.
Afrika meleg vizû folyóiban, tavaiban él a nílusi
krokodil. Hatalmas testû hüllô. A tojásból kikelô ivadékai akkorák, mint a nálunk élô legnagyobb gyíkok.
Hosszú élete során általában 4-6 méteres óriássá nô,
de testhossza a 10 métert is elérheti. Testét szarupikkelyek, szarupajzsok és csontos pajzsok fedik. Ezek páncélt alkotnak rajta, ezért nevezik a krokodilt páncélos
hüllônek. A törzsével többnyire azonos hosszúságú
farka oldalról lapított. Lába rövid, lábujjai között úszóhártya feszül. Feje megnyúlt, hatalmas szájában sok
éles, hegyes fog sorakozik. Ragadozó. Alkonyatkor és
éjszaka vadászik. Halakat, kisebb-nagyobb emlôsállatokat, vízimadarakat zsákmányol. Nagy étkû, de a koplalást is jól bírja.

Hasonlítsd össze a krokodil és
a jaguár fogazatát!

A nílusi krokodil napközben
a vízparton sütkérezik
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A vizet csak sütkérezés és tojásrakás idején hagyja
el. A nôstény földbe kapart gödörbe 20-100 mészhéjú,
lúdtojás méretû tojást rak. Kiköltésüket ugyan a nap
melegére bízza, de mindig a fészek közelében marad,
ôrzi tojásait. A kis krokodilok még a tojásban, kibúvásuk elôtt elkezdenek vartyogni, és a kikelô kis állatkákat a nôstény a vízhez tereli.
Dél-Amerika trópusi folyóinak páncélos hüllôi a kajmánok, a
Maláj-félszigeten pedig a kizárólag halakkal táplálkozó gaviál él.

Gaviál

Mi történik a szabadban elhullott
állatok tetemével?

A szavannákat az elsivatagosodás veszélyezteti. Az
elsivatagosodásnak nem az az oka, hogy Földünk légkörének hômérséklete és mozgása jelentôsen megváltozott. A gazdaságilag fejletlen országok növekvô
népessége ahhoz, hogy táplálékát megtermelhesse,
egyre nagyobb területekrôl szorítja ki a természetes
élôvilágot. Korszerûtlen növénytermesztési eljárásaikkal az évezredek alatt kialakult termôtalajt hamar tönkreteszik, növekvô háziállat-állományuk pedig a még
megmaradt növényzetet éli fel. A végsôkig kihasznált
talajon viszont az eredeti növénytakaró már nem képes felújulni. Ahogy az éghajlatnak legjobban megfelelô növényzet kipusztul, a terület természetes állatvilága is károsodik. A táj teljesen megváltozik és elnéptelenedik. Az afrikai sivatagok területe ennek következtében évrôl évre nô.

1. Mirôl ismerhetô fel az oroszlán?
2. Hasonlítsd össze az oroszlán és a jaguár testfelépítését, életmódját!
3. Mirôl ismerhetô fel a nílusi krokodil?
4. Miben hasonlít és miben különbözik a krokodilok és a fürge gyíkok testfelépítése, életmódja?
5. Táplálkozásuk szempontjából milyen kapcsolatban vannak az afrikai szavannák élôlényei egymással?
6. Készíts rövid ismertetést egy olyan könyvrôl, mely a szavannák élôvilágáról szól!
7. Állíts össze egy rövid elôadást valamelyik szavanna életközösségérôl!
8. Nézz utána, hogy milyen hatások következtében pusztulnak a szavannák!
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