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Az egyed feletti szerveződési szintek

Az élő anyag szerveződésével kapcsolatban koráb-
ban már említettük, hogy az élővilág egyedek for-
májában létezik, amelyek egyed feletti hierarchikus 
szintekbe szerveződnek. A hierarchikus ebben az 
esetben azt jelenti, hogy mindegyik szint magába 
foglalja az összes alatta lévőt, vagyis belőlük épül fel. 
A kialakuló kölcsönhatások következtében azon-
ban új tulajdonságokkal fog rendelkezni, olyanok-
kal, amelyekkel az alacsonyabb szint még nem ren-
delkezett. A legegyszerűbb felépítésű közösségben 
azonos fajhoz tartozó egyedek élnek. Ezt nevezzük 
populációnak. Az ebben élő egyedek egymás kö-
zött szaporodnak, utódaikkal biztosítják a populáció 
fennmaradását. A  Gemenci-erdőben élő szarvas-
népesség vagy a debreceni Nagyerdő tölgyeseiben 
a gyöngyvirágok összessége egy-egy populáció.

Természetes körülmények között a különböző 
fajok populációi nem elszigetelten, hanem egy-
mással szoros kölcsönhatásban álló, összefüggő 
közösségben, társulásban élnek. A  társulásban 
egyidejűleg mindig több faj populációi vannak 
jelen. A  társulást alkotó populációk együttélése 
szabályozott csoportosulás. Az egyes populációk 
ugyanis csak meghatározott környezeti feltételek 
között képesek fennmaradni. Ilyen társulás például 
a bükkös, amelyben a társulás jellegét meghatározó 
bükk mellett erre az erdőtípusra jellemző többi nö-
vényfaj és állatfaj populációit is megtaláljuk.

A földrajzi övezetekre jellemző éghajlatot együt-
tesen alakítja ki a Föld felszínére jutó napenergia
mennyisége, a sugárzást felfogó felszín sajátosságai 
és a helyi hatásokat módosító lég- és tengeráramlá-
sok. A társulások az éghajlati övezetekhez igazodva 
nagy egységekben szintén övezetes módon rende-
ződnek. Ezt a jelenséget nevezzük zonalitásnak. 
A társulások zonálisan elhelyezkedő, egész konti-
nensekre kiterjedő nagy egységei a biomok. Egy-
egy biomot képez például a hideg övezeti tundra, 
a mérsékelt övezeti lomberdő vagy a forró övezeti 
szavanna összes élőlénye.

A Föld felszínét alkotó földrajzi burok – a leve-
gő, a víz és a kőzetburok – egy részét benépesíti a 
földi élővilág. Az élővilág szerveződésének ezt az 
egész földi életet átfogó legmagasabb szintjét bio-
szférának nevezzük (1.1. ábra). 

A  folyton mozgó, állandóan változó bioszféra 
szinte átszövi a Föld felszínét, az óceánok mélysé-
geitől a magas légrétegekig, a trópusoktól a sark-
vidékekig (1.2. ábra). Kiterjedésének a földrajzi 

Az ökológiai
rendszerek

1.lecke
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burok éghajlati és talajviszonyai szabnak határt. 
Ugyanakkor a bioszféra is visszahat a földrajzi 
burok változásaira, például növeli a levegő oxigén-
tartalmát és vízgőztartalmát, vagy lebomló szerves 
anyagaival részt vesz a talaj létrejöttében.

Az élőlények tehát egymástól sohasem elzár-
tan, magányosan élnek a természetben, hanem 
meghatározott felépítésű és működésű közössé-
geket alkotnak. Ezek hierarchikusan egymásra 
épülő szerveződési szinteket jelentenek: a popu-
lációkat, a társulásokat, a biomokat, végső soron 

a bioszférát. Ezeket az egyre magasabb rendű 
szerveződéseket közös néven egyed feletti szer-
veződési szinteknek nevezzük. Az egyed feletti 
szerveződési szintekben megfi gyelhető jelensé-
gekkel és ezek okainak a vizsgálatával az ökológia 
foglalkozik. A környezet és a tűrőképesség szoros 
összefüggését a populáció vagy az annál nagyobb 
közösségek szintjén vizsgálja. Az ökológia kifeje-
zés a görög eredetű oikosz szóból származik, ami 
házat, lakóhelyet, tágabb értelemben környezetet 
jelent.

AZ ÉLŐLÉNYEK KÖRNYEZETE
1. Az ökológiai rendszerek
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1.1. ábra. Az élővilág szerveződési szintjei

Olvasmány
A bioszférának a földrajzi burokban betöltött fontos szerepére elsőként Alexander Humboldt (humbolt) 
(1769–1859) német természettudós mutatott rá. A XIX. század elején beutazta Közép- és Dél-Amerikát, 
majd az Urál, az Altáj és a Kaszpi-tenger vidékét kutatta. Utazásai során a növényzet változásain keresztül 
felismerte a földfelszínnek az éghajlat szerinti egységes részekre való tagolódását. A növényzet nagy egy-
ségeinek leírását is elvégezte. Legjelentősebb műve a Kosmos, amelyben összefoglalta mindazt, amit abban 
az időben a Földről, az égitestekről és a világmindenségről tudtak. Vaszilij Dokucsajev (1846–1903) orosz 
természettudós az oroszországi talajok tanulmányozása közben jutott el a zonalitás elvének felismeréséig, 
amelyet azután a XIX. század végére mint általános természetföldrajzi törvényszerűséget dolgozott ki.

Humbold és Dokucsajev
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A környezet általános jellemzői

Az élőlények közösségei egy adott földrajzi térben, 
az élőhelyen élnek. Ebben a térben az illető közössé-
get számos hatás érheti. Ezek összessége ökológiai 
szakkifejezéssel a környék (miliő), például a hő-
mérséklet ingadozása, a változó fény- és talajviszo-
nyok vagy a környező élővilág összetételének meg-
változása. Mindezek a hatások természetesen eltérő 
módon érintik a különböző fajok közösségeit. Egy 
adott faj populációját (1.3. ábra) érő összes külső 
tényező közül általában csak néhány megváltozása 

1.3. ábra. A hangyaboly egyedei egy populációt alkotnakÖ
ko

ló
gi

a

26. ábra Az élőlények elterjedése a bioszférában
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1.2. ábra. Az élőlények elterjedése a bioszférában

gyakorol hatást a populáció együttes viselkedésére, 
térbeli eloszlására vagy bármilyen más működésé-
re. A  többi tényező hatástalan az illető populáci-
óra. Az élőlények közösségeire az adott élőhelyen 
ténylegesen ható tényezők összességét ökológiai  
környezetnek nevezzük. Például a nagy hőscin-
cér lárvája korhadó öreg tölgyfákban fejlődik. Ha 
egy erdőből ezeket kivágják, a nagy hőscincér is 
populációja eltűnik onnan, mert a lárvának nincs 
tápláléka. Az öreg tölgyek ezért a nagy hőscincér 
számára az ökológiai környezetet részét jelentik, 
míg a fi atal tölgyek csupán a környék részei, hiszen 
azok eltűnése nincs hatással a bogárpopulációra.

A  környezeti tényezők jellemző tulajdonsága 
a folytonos változás. Változhatnak az idő múlásá-
val. Ugyanazon a helyen ható környezeti tényezők 
ereje és minősége a nap különböző szakaszaiban, 
vagy akár egy teljes év folyamán, gyakran igen 
széles határok között változik. A mi földrajzi öve-
zetünkben például a levegő hőmérséklete napkel-
tétől kora délutánig növekszik, azután folyamato-
san csökkenve közvetlenül napkelte után éri el a 
legalacsonyabb értéket. Az év folyamán is állandó 
változást tapasztalhatunk: hazánkban január a leg-
hidegebb és július a legmelegebb hónap. E kettő 
között 23 °C a hőmérséklet évi közepes ingása 
(1.4. ábra).

AZ ÉLŐLÉNYEK KÖRNYEZETE
1. Az ökológiai rendszerek
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A  környezeti tényezők térbeli változásai is jól 
észlelhetőek. Míg a forró övezet tájaira a nagyon 
magas hőmérséklet jellemző, a sarkok felé haladva 
a hőmérséklet egyre csökken. Hasonló változás fi -
gyelhető meg a hegyvidékek különböző magassági 
szintjein. De gyakran egymáshoz közel eső terüle-
tek viszonyai között is lehet szembetűnő különb-
ség, például a domborzat hatására.

Tűrőképesség

Miután a környezeti tényezők időben és térben 
nagy változékonyságot mutatnak, ezért nincs olyan 
élőlény, amely egyaránt képes lenne alkalmaz-
kodni a legkülönbözőbb élőhelyekhez. Hogy egy 
adott faj populációja hogyan tud alkalmazkodni a 
változó környezethez, milyen mértékben reagál a 

1.4. ábra. A csapadék és a hőmérséklet évi változása a különböző földrajzi övezetekben
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környezet hatásaira, azt a tűrőképessége határozza 
meg. A különböző fajok populációi azonos ténye-
zőkre más és más tűrőképességet mutatnak. Az 
egyes környezeti tényezőket – pl. a hőmérsékletet 
vagy a nedvességet – csak bizonyos értékhatárokon 
belül képesek elviselni. A környezeti tényező még 
éppen elviselhető felső, illetve alsó értékhatára a 
maximum-, illetve a minimumpont. Ezek az érté-
kek egyre csökkenve, illetve emelkedve elhagyják a 
kedvezőtlen tartományt, és elérik a populáció szá-
mára a legkedvezőbb értékeket, az optimum tarto-
mányát. Ezt az egyedek leggyakoribb előfordulása 
jelzi (1.5. ábra).

Vannak olyan fajok, amelyek a környezeti ténye-
zők értékeinek megváltozását tág határok között is 

1.5. ábra. Általános tűrőképesség-görbe (a). Szűk- és tág tűrésű fajok (b és c) ökológiai igényének grafi konjai

elviselik. Ezek a tág tűrésű fajok. Közismert tág tű-
résű faj a vándorpatkány, amelyet az ember hurcolt 
szét a történelmi idők során a különböző éghaj-
lati övezetek élőhelyeire. Más fajok viszont egyes 
környezeti tényezőknek csupán kismértékű inga-
dozását viselik el. Ezek a szűk tűrésű fajok. Ilyenek 
például a zátonyképző korallok (1.6. ábra), amelyek 
az óceánoknak csak az egyenlítői övezetében élnek, 
ahol a víz hőmérséklete soha nem süllyed +20 °C 
alá, és a víz sótartalma is állandó. A  szűk tűrésű 
populációk indikátorszervezetek, mert előfordulá-
sukkal adott környezeti tényezőket jeleznek.

A  tűrőképesség megítélésénél fi gyelembe kell 
vennünk azt is, hogy ugyanazon faj tűrőképessége 
a különböző környezeti tényezők szempontjából 
más és más típusú lehet. A foltos maláriaszúnyog 
például a hőmérséklet szempontjából tág tűrésű 
állat. A  nyári időszakban aktív, amikor a levegő 
hőmérséklete elérheti a +30 °C-ot, noha télen a
–30 °C-ot is képes elviselni. Ezzel ellentétben 
nagyon érzékeny a levegő vízgőztartalmának vál-
tozására. Legkedvezőbb számára a 90%-os relatív 
vízgőztartalom. A szárazabb levegőt nehezen vagy 
egyáltalán nem viseli el. A  foltos maláriaszúnyog 
ennek a környezeti tényezőnek a szempontjából 
szűk tűrésű fajnak számít.

A számos ökológiai tényezőre nézve tág tűrésű 
populációkat generalistáknak, a szűk tűrésűeket 
pedig specialistáknak is szokták nevezni.

Kérdések és feladatok

AZ ÉLŐLÉNYEK KÖRNYEZETE
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1.6. ábra. A korallok általában a trópusi-szubtrópusi 
tengerekben fordulnak elő, a tengervíz hőmérsékletére 
és sótartalmára nagyon érzékenyek

1 Számítsd ki a bioszféra térfogatát! (Az 1.2. áb-
ra adataiból állapítsuk meg az élőlények föld-

felszíni és nem szórványos tengeri elterjedésének 
határa közötti távolságot! A Négyjegyű függvény-
táblázatok című könyvből keresd ki a Föld átlagos 
sugarát!) 

2 Az élővilág szerveződési szintjeivel más és más 
tudományág foglalkozik. Mely tudományágak 

foglalkoznak az 1.1. ábrán feltüntetett szintekkel? 

3 A foltos maláriaszúnyog tűrőképessége a hő-
mérsékletet tekintve +30 és –30 ºC között van, 

míg a levegő páratartalmát tekintve 85 és 95% kö-
zött található. Rajzold meg a két tűrőképesség-gör-
bét! Készíts olyan ábrát, amelyen az x tengelyen a 
hőmérsékletre vonatkozó tűrőképességet tünteted 
fel, az y tengelyen pedig a páratartalomra vonat-
kozó tűrőképességet ábrázolod! Jelöld, hogy e két 
tényező szempontjából milyen „helyen” találkozha-
tunk foltos maláriaszúnyoggal!
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A napsugárzás összetevői

A bioszféra számára az egyedüli jelentős energia-
forrás a Nap sugárzása. Ez az energia különböző 
hullámhosszúságú sugarak formájában éri a Földet. 
Több mint a fele a fénysugárzás, kisebb része hő-
sugárzás és néhány százaléka az ultraibolya sugár-
zás. A  földfelszínre jutó fény közvetlen fényből és 
visszavert, ún. szórt fényből áll. A közvetlen fényben 
sok a hosszúhullámú sugárzás, amelynek erőteljes 
a melegítő hatása. A szórt fény viszont több olyan 
energiát tartalmaz, amely a fotoszintézis folyama-
tára kedvezőbb hatású (2.1. ábra).

A  Földre érkező fénysugárzás nem oszlik el 
egyenletesen a bioszférában. Egy adott terület fény-
viszonyait elsősorban a közvetlen és a szórt fény 
aránya, a megvilágítás erőssége, valamint a megvilá-
gítás időtartama jellemzi. Ez változik a földrajzi szé-
lesség szerint. Az egyenlítői vidéken a déli órákban a 
Nap sugarai szinte merőlegesen érik a felszínt, és ez 
rendkívül erős, közvetlen fényt jelent. A sarkvidé-
kek körül viszont a napsugarak kis hajlásszöge miatt 
a sugárzás vastag levegőrétegen keresztül érkezik, 
ezért jóval nagyobb a szórt fény aránya. A földrajzi 
szélesség szerint változik a nappalok és az éjjelek 
hosszúsága, vagyis a megvilágítás időtartama is.

A napsugárzás 
mint 
környezeti 
tényező

2.lecke

napsugárzás

visszaverődés
felhőzetről

szórt fény

hosszúhullámú
sugárzás

vissza-
verődés

hőelnyelés

NÖVÉNYZET

TALAJ

2.1. ábra. A légkörön áthatoló napsugárzás formái Ö
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Grönlandon például a nyári időszakban még 
éjjel is olyan erős a megvilágítás, mint egy közép-
európai bükkerdő alján nappal. Egyes sarkvidéki 
növények a rövid nyári időszakban napi 24 órán 
keresztül fotoszintetizálnak. A  hideg övezet és a 
mérsékelt övezet növényei hosszúnappalos növények, 
amelyeknek legalább napi 12-16 órás megvilágítás 
szükséges ahhoz, hogy virágozzanak. Ilyen például 
a búza vagy a rozs. A forró övezetben a nappalok 
rövidebbek, innen származnak a rövidnappalos nö-
vények, amelyeknek 8-12 óra napi megvilágítás is 
elegendő. Ilyen növény például a kukorica vagy a 
szója.

A bioszféra fényviszonyai a földfelszínen függőle-
ges irányban is változnak. A 2000 méternél maga-
sabb hegységekben a vékonyabb levegőréteg a nap-
sugarak 75%-át átengedi. Ez az erős közvetlen fény 
az élővilág szempontjából már a maximum körüli 
határértéket jelenti. A  tenger szintjére érve ez az 
érték 50%-ra csökken. Mivel a víz a levegőnél na-
gyobb mértékben nyeli el a fénysugarakat, ezért a 
tengerek mélye felé már néhány száz méteren belül 
az összes fénysugár elnyelődik.

A  fotoszintetizáló élőlények számára csak a 
felszíni vizek jelentenek élőhelyet. A vízbe érkező 
fénysugárzásból először a hosszabb hullámú vörös 
és sárga fény szűrődik ki. Továbbhaladva 100 mé-

teres mélységben már csak zöld és kék fény van. 
Körülbelül 200 méternél szürkületi derengés ta-
pasztalható, míg 400 méter mélyen beáll a teljes 
sötétség.

A  fényviszonyok nemcsak földrajzi övezeten-
ként változnak, hanem azonos földrajzi területen is 
többfélék lehetnek. Ennek egyik oka a terület feletti 
felhősödés mértéke. Derült időben több a közvet-
len fény, míg a felhősödéssel a szórt fény aránya 
növekszik. Befolyásolják a fényt a domborzati vi-
szonyok is. A napsütésnek kitett déli lejtők termé-
szetesen jobb megvilágításúak, mint ugyanazon te-
rület északi lejtői. Végezetül igen jelentős hatással 
van a fényviszonyok alakulására a területet borító 
növényzet is. Az erdő fáinak lombja nagymérték-
ben csökkenti a napsugárzás erejét. Emiatt azok a 
növények, amelyek az erdő alsóbb szintjein élnek, 
általában sokkal kevesebb fényt kapnak, mint a 
nyílt területen élők. A lomberdőkben a fényviszo-
nyok a lombozat fejlettségétől is függnek. A tavaszi 
rügyfakadás előtt például a bükkerdő gyepszintjéig 
a teljes fényerőnek körülbelül 20%-a érkezik be. 
Ugyanez júliusban, amikor a fákat már beborítja a 
lombozat, mindössze 2%-os értéket mutat. Termé-
szetesen az ilyen sötét bükkös aljnövényzete sokkal 
szegényebb, mint a jobb megvilágítású tölgyerdőé 
(2.2. ábra).

2.2. ábra. Az erdei aljnövényzet és a fényviszonyok összefüggéseÖ
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Az élőhelyek fénytűrése

Az élőlények fénytűrő képessége alapvetően kü-
lönböző az autotróf és a heterotróf szervezetek 
esetében. A  fotoszintetizáló növények számára a 
fény az alapvető energiaforrás a saját szerves anya-
gaik felépítéséhez. A fény igényes növények fejlődé-
séhez sok napfény szükséges. A fény- és árnyék-
tűrő növények elsősorban a virágzáshoz igénylik a 
teljes megvilágítást, egyéb időszakokban a beár-
nyékolást is jól tűrik. Az árnyéktűrő növények szá-
mára egyenesen káros a teljes megvilágítás, ezért 
a kifejezetten árnyékos élőhelyeken találhatók
(2.3. ábra).

A heterotróf élőlények közül a gombák nem igé-
nyelnek fényt, sőt fejlődésükhöz a legtöbb esetben 
kedvezőbb a sötétség. A fény hatása az állatokra az 
aktív viselkedésükben és elterjedésükben nyilvánul 
meg. Megkülönböztethetünk nappal, szürkületkor 
és éjjel aktív állatokat, illetve amelyeknél a külön-
böző élettevékenységek más-más napszakra esnek. 
Vannak olyan állatok is, amelyek egész életüket 
sötétben élik le, például a mélytengerekben vagy a 
barlangokban élők.

elhelyezkedő levegőréteget melegíti. A meleg leve-
gő fölfelé áramlik, és helyébe fölülről hideg levegő 
kerül. A földfelszín hőkisugárzása is a levegőbe jut, 
de annak vízgőz-, valamint szén-dioxid-tartalma 
elnyeli azt, hőenergiáját visszatartva a légkörben. 
Ez az ún. üvegházhatás jelentősen emeli a légkör 
átlaghőmérsékletét, és csökkenti a hőmérsékleti in-
gadozások szélsőségeit (2.4. ábra). 
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2.3. ábra. A fényerősség hatása különböző típusú
növények fotoszintézisére

2.4. ábra. A hőmérsékleti viszonyok alakulása
a bioszférában

Az élőlények hőtűrése

A bioszférában uralkodó hőmérsékleti viszonyok 
is a Nap sugárzásától, illetve a földfelszín és a légkör 
sajátosságaitól függnek. A  levegő átengedi a Nap 
sugárzását, amely felmelegíti a földfelszínt. A fel-
melegedett felszín hőátadással a közvetlenül felette Ö
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2.5. ábra. Egy hazai homoktalaj hőmérsékletének napi 
ingása a talaj különböző mélységeiben (cm)
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A különböző területek hőmérsékleti viszonyait,
hasonlóan a fényviszonyokhoz, több tényező is
befolyásolja (2.5. ábra). A különböző földrajzi szé-
lességeken más és más jellegzetes évi hőingást ta-
pasztalhatunk. Az Egyenlítőtől a sarkok felé ha-
ladva az évi átlaghőmérséklet egyre csökken (1.4. 
ábra). Hasonlóan változik a földfelszínen függőle-
ges irányban is a hőmérséklet. A hegységekben föl-
felé, a tengerszinttől lefelé haladva tapasztalhatunk 
csökkenő átlaghőmérsékletet. Mivel a domborzati 
viszonyok módosító tényezőként hatnak, gyakran 
egymáshoz közel álló területeken is kialakulhatnak 
jelentős hőmérsékleti különbségek. Ilyen példá-
ul ugyanazon hegy meleg déli lejtője és az északi 
oldal völgyében összegyűlt hideg levegő közötti 
különbség. 

Az élőlények hőtűrő képessége szempontjából 
az élővilágot két nagy csoportra oszthatjuk. A tág 
hőtűrő képességű élőlények nagy hőingásokhoz is 
képesek alkalmazkodni. A  különböző zuzmók és 
egyes mohafajok nemcsak a mérsékelt övezetben, 
hanem a hideg övezetben is elterjedtek. Néhány 
bálnafaj a sarki tengerek hideg vizében és a tró-
pusi meleg tengerekben egyaránt otthonos. Azok 
az élőlények, amelyek csak kisebb hőingást képesek 
elviselni, a szűk hőtűrő képességű élőlények csoport-
jába tartoznak. Ezek vagy melegigényesek, mint a 
trópusokon élő emberszabású majmok, vagy hideg-
tűrők, amelyek az alacsony hőmérsékletet igénylik, 
mint a déli sarkvidék pingvinfajai.

Az állatok számára a hőmérséklet az egyik leg-
jelentősebb környezeti tényező. A  legtöbb állatfaj 
részére a +20  °C és a +30  °C közötti hőmérsék-
let az optimális. Sok faj azonban alkalmazkodott 
a melegebb és a hidegebb viszonyokhoz is. Az 
alkalmazkodás szerint két típust különböztetünk 
meg. A  változó testhőmérsékletű állatok testhő-
mérséklete az élőhely hőmérsékletétől függ (2.6. 
ábra). Ha ez eléri az állat hőmérsékleti minimu-
mértékét, akkor az életműködések lelassulnak, és 
nyugalmi állapot lép fel. Ilyen a békák téli nyu-
galmi állapota. Ha a külső hőmérséklet emel-
kedik, a nyugalmi állapot megszűnik, és az állat 
ismét aktív lesz. Hasonló védekezés a sivatagi 
gyíkoké is. Néhány gyíkfaj a szélsőséges meleg 
elől a talaj mélyebb és hűvösebb rétegeibe ássa 
be magát. Egyes változó testhőmérsékletű állatok 
képesek testük hőmérsékletét aktív izommunká-
val növelni, ilyenek a lepkék közül a szenderek. 

Ö
ko

ló
gi

a
AZ ÉLŐLÉNYEK KÖRNYEZETE
2. A napsugárzás mint környezeti tényező

2.7. ábra. A sarki nyúl és a mérsékelt övezetben élő szamárnyúl között a fül- és végtagméretet nézve jól látható
a különbség. A melegebb éghajlaton élő állatok relatíve nagyobb testfelülete a nagyobb mértékű hőleadást szolgálja

2.6. ábra. A hüllők testhőmérsékletét jelentősen befo-
lyásolja a környezet hőmérséklete
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Az állandó testhőmérsékletű állatok testük hőmér-
sékletét a külső viszonyoktól függetlenül állandó 
hőfokon tudják tartani. Ilyenek a madarak és az 
emlősök. A hőháztartás szempontjából az állandó 
testhőmérsékletű állatoknál fontos tényező a test-
tömeg és a testfelület aránya. A nagyobb testtömeg 
a hőtermelés, a nagyobb testfelület pedig a hőle-
adás szempontjából kedvezőbb (2.7. ábra). Mivel 

2.8. ábra. A pingvinfajok testmérete és földrajzi elterjedése

a testfelület a testtömeg négyzetével, a térfogata 
pedig annak köbével arányos, a hidegebb terüle-
ten előnyt jelent a nagyobb termet. Ezért az egy 
rokonsági körbe tartozó fajok közül a melegebb 
éghajlatú területeken élők mindig kisebb testűek. 
Ez jól megfi gyelhető a legdélibb elterjedésű csá-
szárpingvin és a legészakibb pápaszemes pingvin 
összehasonlítása során (2.8. ábra). 

Kérdések és feladatok

1 Hasonlítsd össze a közvetlen és a szórt fény 
hatásait! 

2 Tanulmányozd a 2.1. ábrát, majd próbáld 
magad is lerajzolni! Egészítsd ki a rajzot az 

üvegházhatású gázok felszaporodásának következ-
ményeit bemutató résszel, valamint a tengeri fény-
viszonyokról leírtakkal! 

3 Milyen kapcsolat van az 1.4. ábra földrajzi 
övezeteket reprezentáló hőmérsékleti grafi -

konjai és a fényviszonyok között? 

4 Hazánkban a hegyek északi oldalán olyan nö-
vényeket találunk, mint az adott helytől kissé 

északabbra lévő sík területen, a déli oldalon pedig 
olyan a növényzet, mint az adott helytől kissé dé-
lebbre lévő síkságon. Mi ennek az oka? 
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5 Hasonlítsd össze a tavaszi és nyári bükkerdő 
fényviszonyait! Milyen növények jelzik ezt a 

különbséget? Említs meg egy-egy fajt! 

6 Keress a Növényismeret című könyvből példá-
kat fényigényes és árnyéktűrő fajra! 

7 A szobanövények többsége árnyéktűrő. Vajon 
fás vagy fátlan társulásokból származnak?

8 Mi határozza meg az egyes élőhelyek hőmér-
sékleti viszonyait?

9 Ábrázold egyetlen grafi konon a zumók, a csá-
szárpingvinek és a bőgőmajmok hőmérsékletre 

vonatkozó tűrőképességét!
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