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A SZA VAN NÁK ÉLÔ VI LÁ GA

• Az évi kö zép hô mér sék let: 

• A csa pa dék évi men  nyi sé ge: 

• A csa pa dé kos év szak hos  sza: 

1. A ta laj vö rö ses szí nû.
2. Az idô sza kos csa pa dék a táp anya go kat nem mos sa ki a ta laj ból.
3. A ta laj táp anyag ok ban sze gény.
4. A nö vény zet táp anyag-fel hasz ná lá sa gyors.
5. A ta laj ban lé vô táp anya go kat a nö vény zet las san hasz nál ja fel.

esô er dô sza van na

15. Ha son lítsd ös  sze a tró pu si esô er dôk és a sza van nák ta la ját! Írd az ál lí tá sok
szá  mát a meg fe le lô nö vény zet alá!

14. Ho gyan vál to zik a hô mér sék let és a csa pa dék men  nyi sé ge az Egyen lí tô tôl a
té  rí tô kig tá vo lod va?

13. Színezd be az aláb bi tér kép váz lat on azt a területet, ahol sza van na ala kult ki!
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6. Az ál lan dó esô zés a táp anya go kat a ta laj ból ki mos sa.
7. A le hul lott lomb a me leg és pá ra dús kör nye zet ben gyor san bom lik.
8. A ta laj táp anyag ban gaz dag.

A)

B)

1. A fák lomb ja fo lya ma to san cse ré lô dik.
2. Az er dô al já ra vi szony lag sok fény jut.
3. A fû 2-3 m ma gas ra nô.
4. A ta lajt nem bo rít ja ös  sze füg gô nö vény zet.
5. A fák a szá raz idô szak ban le hul lat ják a lomb ju kat.
6. La za a lomb ko ro na szint.
7. Ös  sze füg gô nö vény ta ka ró fák nél kül.
8. A fák ál lan dó an lom bo sak, örök zöl dek.
9. A szá raz idô szak 10-12 hó na pig tart.

10. Gaz dag az alj nö vény zet.
11. A lomb ko ro na több szö rö sen ös  sze zá ró dik.
12. A fû ta ka ró ala csony.

• Me lyik ég haj la ti elem tôl függ, hogy a tró pu si ég haj la ti övezet ben mi lyen nö vény -

zet ala  kul ki? 

B) Vá lo gasd szét az aláb bi ál lí tá so kat! Az egyes ál lí tá sok szá mát an nak a nö -
vény  zet nek a raj za alá írd, ame lyik re az ál lí tás jel lem zô!

16. Mi jel lem zô a tró pu si ég haj la ti öve zet nö vény vi lág ára?
A) Írd a vo na lak ra az áb rán lát ha tó nö vény ze tek ne vét!
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A zeb rák u jjú pa tá sok,

az an ti lo pok uj jú  pa tá sok.

Tül kös szar vú, há zi a sí tott, va don élô, em lôs, pá ros uj jú, ke cses moz gá sú, nagy tes -
tû, nö vény evô, van kö zöt tük ôz mé re tû is, test tö me ge több száz ki lo gramm, záp fo -
gai re dô sek, pa tái van nak, ké rô dzô, szem fo gai nin cse nek.

19. Vá lo gasd szét az an ti lop és a szar vas mar ha tu laj don sá ga it! Húzd alá egye nes
vo nal lal azo kat, ame lyek az an ti lop ra, hul lá mos sal, ame lyek a szar vas mar há ra il le -
nek. Azo kat a tu laj don sá go kat, ame lyek mind két ál lat ra jel lem zô ek, ke re tezd is be!

18. Egé szítsd ki a zeb rák és az an ti lo pok lá bá nak raj zát a pa ták meg raj zo lá sá val!
Raj zold alá juk az ál lat láb nyo mát is!

17. Töltsd ki az aláb bi táb lá za tot!

Az élô lény ne ve orosz lán csim pánz an ti lop

Táp lá lé ka

Záp fo gá nak fe lü le te

Egy záp fo gá nak raj za
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Tes tét sza ru pik ke lyek, sza ru paj zsok, cson tos paj zsok fe dik.

Fô táp lá lé ka a nö vény evô pa tá sok hú sa.

Nem tud rág ni, a na gyobb fa la to kat egész ben nye li le.

Tró pu si ég haj la ti öve zet ben él.

Tes te haj lé kony, ru gal mas.

Test hô mér sék le te vál to zó.

Fal ká ba ve rôd ve va dá szik.

Záp fo ga i nak fe lü le te ta ra jos.

Far ka vé gén bojt van.

To já sa it a Nap me le ge köl ti ki.

Lá ba rö vid, uj jai kö zött úszó hár tya fe szül.

Hos  szú far ka ol dal ról la pí tott.

Szôr ze te ho mok szí nû.

Ha lak kal, ví zi ma da rak kal táp lál ko zik. 

Ra ga do zó.

21. Két ál lat tu laj don sá ga it ös  sze ke ver tük. Me lyik ez a két ál lat (A, B)? Húzz az
ál lat ne ve és a rá jel lem zô tu laj don sá gok kö zé vo na lat!

20. Ha son lítsd ös  sze az orosz lánt a ja gu ár ral! A ja gu ár tu laj don sá gai mel lé írd
oda az orosz lán meg fe le lô tu laj don sá gát!

Ja gu ár Orosz lán

Bun dá ja vö rö ses bar na, fe ke te fol tok kal.

A hím és a nôs tény kö zött nincs 
szem be tû nô kü lönb ség.

Szür kü let kor kezd el va dász ni.

Fô leg ma da ra kat, em lô sö ket zsák má nyol.

Ma gá nyos va dász.

A dél-ame ri kai esô er dô ben él.

A) B) 
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1. Em ber sza bá sú ma jom, 2. a fá ról rit kán jön le, 3. nem min dig tar tóz ko dik a fá kon,
4. a sze me elô re te kint, 5. vég tag jai fel tû nô en hos  szú ak, 6. fül kagy lói el ál lók, 
7. 32 fo ga van, 8. vég tag ja i val fo gódz ko dik, 9. uj jai vé gén kö röm van, 10. far ká val
is ka pasz ko dik, 11. te nye re, tal pa csu pasz, 12. hang hó lyag ja van, 13. cso por to san él,
14. re me kül ug rik.

23. Mely élô lé nyek re jel lem zô ek az aláb bi meg ál la pí tá sok? Írd az élô lé nyek szá -
mát a kö vet ke zô ol da lon fel so rolt ál lí tá sok elé!

22. Vá lo gasd szét a csim pán zok és a bô gô maj mok tu laj don sá ga it! A tu laj don sá -
gok szá mát írd an nak az ál lat nak a raj za mellé, ame lyik re jel lem zô!
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Mel lék gyö ke rei van nak, le ve le szá las, éve lô. 
Tes te haj lé kony, nagy macs ka, a hím és a nôs tény tes te el té rô.
Pá ros uj jú pa tás.
Ta laj ban gyö ke re zik, fás szárú, kú szó nö vény.
Ma gá nyo san nô, tör zse vas tag, lom bo za ta rit kás.
Cso por to san él, test fel épí té se a lo va ké hoz ha son ló.
Az uj ja i nak vé gét kö röm bo rít ja, 32 fo ga van.
Ra ga do zó, pán cé los hül lô.
Uj jai vé gén kö röm van, a far ká val is ka pasz ko dik.
Tol la za ta fé me sen csil lo gó, csô sze rû csô re van.
Ízelt lá bai van nak.
Tár sas ma dár, a ka pasz ko dás hoz csô rét is hasz nál ja.
Táp lá lé kát ál ta lá ban a föl dön szer zi meg, de fá ra is ügye sen má szik.
Tül kös szar va van, nö vény evô.
Hos  szú kás tes té nek át mé rô je lá bak kal együtt 18 cm.

1. bô gô ma jom, 2. pa pa gáj, 3. ko lib ri, 4. ma dár pók, 5. ja gu ár, 6. anakon da, 
7. csim pánz, 8. an ti lop, 9. zeb ra, 10. orosz lán, 11. kro ko dil.

• Mi a kö zös tu laj don sá ga a há rom cso port ál la ta i nak? 

• Me lyik ál la tot nem tud tad se ho vá sem be so rol ni?

Ez az ál lat a lá bai alap ján az kö zé tar to zik. 

• Csoportosítsd ezeket az állatokat egy magad választotta szempont szerint is!

em lô sök madarak hül lôk

24. Cso por to sítsd a for ró övi ál la to kat! Az élô lé nyek szá mát írd a meg fe le lô cso -
port név alá!
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