AZ ÉGHAJLAT ÉS A TERMÉSZETI ZÓNÁK

7. Az éghajlat és a természeti zónák
A környezeti tényezık közül az éghajlati tényezık azok, amelyek a legnagyobb hatást
gyakorolják a talajok, a növényzet és a növényi produktivitás földrajzi eloszlására. A talaj és a
növényzet között azonban olyan szoros a kapcsolat, hogy ezek lényegében együtt, szoros
egységben vizsgálhatók. A növények nagy többsége a talajhoz kötıdik: gyökereikkel a talajba
kapaszkodva rögzítik magukat, a talaj víztároló és tápanyagtároló tulajdonságai teszik
lehetıvé, hogy onnét vizet és tápanyagokat vegyenek fel. Majd amikor a növény elpusztul, a
benne felhalmozódott tápanyagok lebomlanak, s szervetlen anyagokként visszakerülnek a
talajba. E kettı együtthatása és az éghajlat alakítják ki a különbözı produktivitási zónákat.
A talajok és a növényzet kialakulása szempontjából különösen fontos két éghajlati elem: a
hımérséklet és a nedvesség. A talajok esetében ez a két elem részt vesz a kızetek mállásában,
a növényzet esetében pedig megszabják létezésük határait és az évrıl–évre változó
produktivitásukat. Az éghajlati elemek földfelszíni eloszlása ezért jelentıs hatással van a
talajok és a növényzet földrajzi eloszlására. nagy szerepe van a talajok és a növényzet
eloszlását jellemzı övezetes rend létrejöttében is. Meg kell még említeni, hogy a víznek
szerepe van a növények szilárdságának a kialakulásában is. "A belsı víznyomás nélkül a
növények petyhüdt, összecsukló tárgyak volnának" (Jones 1984).
7.1 Az éghajlat hatása a földrajzi övezetesség (zonalitás) kialakulására
Az övezetes rend fogalmán – földi viszonylatban – azt értjük, hogy az egyes elemek vagy
jelenségek földrajzi eloszlása párhuzamos a szélességi körök futásával, vagyis az elemek
értékei a földrajzi szélességnek megfelelıen változnak. Az övezetes rend fı kialakítója a
legfontosabb energiaforrást jelentı napsugárzás, amely az Egyenlítıtıl a Sarkokig
fokozatosan egyre kisebb szög alatt esik be, s így egyre kisebb felmelegedést idéz elı. Ehhez
járul még, hogy a Föld a Nap körül oly módon kering, hogy forgástengelye, amely a keringés
síkjával 66,5 fokos szöget zár be, mindig ugyanabba az irányba mutat, ezért a nappalok
hosszúsága is változik a földrajzi szélességgel, mégpedig az éven belüli idınek megfelelıen.
Övezetes rend kialakulását tehát azért várnánk, mert a Nap sugarai az Egyenlítıtıl a
Sarkok felé haladva mind kisebb szög alatt esnek be, ennek megfelelıen szélességi körönként
változó mennyiségő energia érkezik a földfelszínre, s a nappalhosszúság is szélességi
körönként változik.
Az egyes meteorológiai elemek földrajzi eloszlása a valóságban azonban – amint az elızı
fejezetekben láthattuk – nem követi szigorúan az övezetes rendet, attól kisebb-nagyobb
eltérések fordulnak elı. Az övezetes rendtıl való eltérés legfıbb okozói: az eltérı felszíni
viszonyok (tengerek-szárazföldek aránya, domborzati viszonyok), az általános légkörzés
(alacsony- és magasnyomású övek, tengeráramlások, monszun övezetek) és attól függıen,
hogy milyen elemet vizsgálunk, lehetnek olyan speciális tényezık is, melyek csak az adott
elemnél okoznak a zonalitástól való eltérést (azonalitást).
A talaj-növény-légkör rendszerben, ahol a növénytermelés is végbemegy, a növényi
életfolyamatokhoz nélkülözhetetlen energia és víz hasznosításában a meteorológiai tényezık
játszanak alapvetı szerepet. Ezért vitathatatlanul ezek a tényezık játszák a legnagyobb hatást
a növényzet földi elterjedésében is.
A növényzet és a talajok közötti kapcsolat azonban olyan szoros, hogy ıket egyetlen
egységben célszerő vizsgálni. A napsugárzás egyrészt közvetlenül a talajt melegíti fel, s az így
kialakuló hımérséklet, valamint annak évi menete alapvetı befolyást gyakorol a talajban
lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokra, s elısegíti magát a mállást is, amely nemcsak a
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talajképzıdés elıfeltételének, hanem maga is fontos talajképzıdési folyamatnak számít. A
légköri csapadék a talaj felszínére érkezı víz mennyiségét határozza meg. Ennek a víznek a
talajba jutása, ottani tárolódása és onnét történı elpárolgása jelentıs mértékő hatást gyakorol a
mállási, anyagszállítási és biológiai folyamatokra (tápanyagszállítás, kilugozódás,
mikroorganizmusok tevékenysége stb.). Másrészt az elhalt növényi (és állati) részek a talajba
kerülve részt vesznek a talaj tápanyaggazdálkodásában, a humuszképzıdésben és a
fotoszintézis során bennük kémiailag elraktározott energia felszabadításával energiát
szolgáltatnak a talajban lejátszódó átalakulási folyamatokhoz. Így a meteorológiai viszonyok
közvetlenül és közvetve is közrejátszanak a talajok kialakulásában és földrajzi
elrendezıdésében.
Az éghajlat, valamint a talajok és a növényzet övezetes elhelyezkedése közötti kapcsolatot
már régen felfedezték. Elsıként Dokucsajev mutatta ki. Azóta sokan foglalkoztak vele,
különösen azok a kutatók, akik éghajlatosztályozással foglalkoztak. Már említettük, hogy
Köppen egyes éghajlatok határait bizonyos növények elterjedési határaival azonosította (pl. a
trópusi éghajlat pólusok felıli határát a pálmafák elterjedésének pólusok felıli határa
jelentette). De Thornthwaite és Trewartha is összefüggést talált a hımérséklet és csapadék
földrajzi eloszlása és a talajok és a növényzet övezetes rendje között.

7.1 ábra. Az éghajlat, növényzet és talaj közti kapcsolat

Trewartha módszere. A természeti környezet három alapvetı eleme az éghajlat, a
növényzet és a talaj. Ezek kölcsönösen hatással vannak egymásra, azonban az éghajlat hatása
az alapvetı. Ezért az éghajlati elrendezıdésnek megfelelıen alakul a másik két tényezı
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földrajzi elrendezıdése is. A Trewartha-féle osztályozásnak a talajokkal és a növényzettel
való kapcsolatát a 7.1 ábrán mutatjuk be. Mind a három tényezıre vonatkozóan a függıleges
tengelyen található a hımérséklet, mégpedig felülrıl lefelé növekvı léptékban, a vízszintes
tengelyen pedig a csapadék balról jobbra növekvı értékekkel.
Láthatjuk, hogy az egyes éghajlati zónáknak meghatározott növényzeti és talajzónák
felelnek meg. A sarkok közelében kialakult állandó hó- és jégtakaró területén az állandó nulla
fok alatti hımérsékletek miatt nincsen növényzet. Innen az Egyenlítı felé haladva hımérséklet
emelkedésével megjelenik a fő, amely a tundra növényzetét alkotja. Majd egyre inkább
elıfordulnak bokrok és fák, s mind több lesz a fa. Így eljutunk a tajga növényzetéhez. Amint
az ábrán látható a melegebb területeken már a nedvességtıl függ a növénytakaró jellege. A
nedvesebb területeket erdı borítja, majd kevesebb lesz a fa és több a fő. Eleinte a magasabb,
majd az alacsony növéső főtakaró lesz a jellemzı, s végül az is egyre ritkább lesz, s eljutunk a
sivatagos területekhez, ahol már nincsen növényzet. Láthatjuk tehát, hogy a növényzet
elterjedésének a nagyon alacsony (nulla fok alatti) hımérséklet vagy a vízhiány szab határt.
Minél melegebb és nedvesebb egy terület, annál bujább ott a növényzet.
A talajtakaró nagyvonalakban ugyancsak magán viseli az éghajlat zonális
elrendezıdésének a következményeit.
Bazilevics, Rogyin és Rozov módszere. Nagyon egyszerő megoldást javasolnak az
éghajlati osztályozásra, s véleményük szerint ez jól megegyezik a talajok és a növényzet
földrajzi eloszlásával. Osztályozásuk lényege, hogy hımérsékleti alapon öt övezetet
különítenek el: poláris, boreális, mérsékelt, szubtrópusi és trópusi övezetet. A poláris és
boreális övet humidus (nedves) jellegőnek tekintették, a másik hármat további három: humid,
semiarid és arid részre osztották a nedvességi viszonyok szerint (7.2 ábra).

7.2 ábra. Éghajlattípusok Bazilevics, Rogyin és Rozov szerint

A 7.3 ábrán látható a fıbb talajtípusok földrajzi eloszlása, ami azt mutatja, hogy nagyjából
megfelel az általuk meghatározott éghajlattípusoknak.
A fıbb vegetációs övezetek (7.4 ábra) is jól követik az éghajlati övezetek eloszlását.
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7.3 ábra. Talajtípusok eloszlása Bazilevics, Rogyin és Rozov szerint

7.4 ábra. Vegetációs övezetek Bazilevics, Rogyin és Rozov szerint

Budiko módszere. Módszere eltér a korábbiaktól abban, hogy ı a termikus viszonyok
jellemzésére nem a hımérsékletet, hanem a sugárzási egyenleget és nedvességi viszonyok
jellemzésére nem a csapadékot, hanem a sugárzási szárazsági indexet választotta az
összefüggés meghatározásának alapjául.
A sugárzási egyenleg földrajzi eloszlása a következı (5.6 ábra). Az Egyenlítı körüli
területeken – hozzávetılegesen a két térítı kör közötti területen – érkezik le a legnagyobb
mennyiségő sugárzás, azonban egyenetlen eloszlásban. A tengereken a kisebb visszaverı
képesség (albedo) miatt a sugárzási egyenleg nagyobb, mint a szárazföldeken, s mennyisége
lényegében a szélességi körökkel párhuzamosan változik. Jól nyomon követhetı a zonalitás.
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A szárazföldek felett azonban jelentıs változások vannak ezen a területen belül. Ennek oka
elsısorban a nedvességi viszonyokban keresendı. A száraz területeken a nagyobb albedo
(világosabb színő felszínek) miatt csökken az elnyelt rövidhullámú besugárzás, majd a magas
felszíni hımérséklet és száraz levegı miatti erıs kisugárzás következtében nagy lesz az
energiaveszteség, s így kisebb lesz a sugárzási egyenleg, mint a nedvesebb területeken, ahol
nagyobb a sugárzásbevétel és lényegesen kisebb a kisugárzás, emiatt nagyobb a sugárzási
egyenleg. A térítı körök és a sarkkörök közötti övezetben a sugárzási egyenleg nagysága
majdnem párhuzamosan változik a szélességi körökkel. A sarkkörök és a pólusok közötti
területen a sugárzási egyenleg negatív. Itt a lapos szög alatt beesı sugarak, valamint a hó- és
jégtakaró nagy albedója miatti csekély mennyiségő besugárzás nem tudja pótolni az erıs
hosszúhullámú kisugárzást.
A nedvességi viszonyok jellemzésére használt sugárzási szárazsági indexet a
következıképpen lehet meghatározni. Abból indulunk ki, hogy a sugárzási egyenleg szabja
meg, hogy a levegı mennyi vizet képes elpárologtatni. Amennyiben a sugárzási egyenleg
teljes mértékben a párolgásra fordítódna, annyi vizet tudna elpárologtatni (E0), ahányszorosa a
rendelkezésre energia (R) az egy gramm víz elpárologtatásához szükséges
energiamennyiségnek (L), vagyis az
E0 =

R
L

adja meg a levegı párologtatóképességét. Ha ezt az értéket a lehullott csapadékmennyiséghez
(P) viszonyítjuk, akkor a radiációs (sugárzási) szárazsági index (RSzI) értékét kapjuk:
RSzI =

R
LP

Az index értéke 1 akkor, ha a levegı ugyannyi vizet tudna elpárologtatni, mint amennyi
csapadék hullott. Ekkor a vizsgált idıszakban az adott terület sem nem nedvesedett, sem nem
száradt. Ha az érték 1-nél nagyobb, akkor az adott idıszakban szárazabb lett a terület, ha 1-nél
kisebb, akkor pedig nedvesebb. Ez az érték tehát a lehetséges vízkiadást a vízbevételhez
viszonyítja, vagyis a relatív vízmérleget adja meg.
A radiációs szárazsági index földrajzi eloszlását a 7.5 ábra mutatja. Az index legkisebb
értékei az Egyenlítı környékén találhatók. Itt általában 0.66 (2/3) alatt maradnak az értékek,
de egyes területeken (Indonézia) 0.33 alattiak. Ezek a Föld legnedvesebb területei. Innen a
sarkok felé haladva fokozatosan növekszik majd ismét csökken az index értéke. A sarkvidék
környékén az értékek már 0.33 alattiak, ahol a lecsökkent sugárzási energia miatt kevés a
párolgás, ezért a területe nedves jellegő. A legjelentısebb száraz területek a szubtrópusi
leszálló légáramlások övezetében találhatók. Itt a sugárzási szárazsági index értékei
meghaladhatják a 3-as értéket is. A magas értékek a vízhiány miatt alakulnak ki. Kevés a
csapadék, s így a rendelkezésre álló nagy mennyiségő energia a lehullott csapadéknak – mint
az érték mutatja – háromszorosát is képes lenne elpárologtatni.
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7.5 ábra. A szárazsági index eloszlása a Földön

7.2 Az éghajlat hatása a talajok földrajzi elrendezıdésére
A talaj a szilárd kéreg legfelsı, laza, termékeny takarója (Fekete, Hargitai, Zsoldos 1967).
A talaj a növényi élet fontos közege. Gyökereivel a talajba kapaszkodik a növény, onnan veszi
fel a számára szükséges tápanyagokat és vizet, amelyet a nehezségi erıvel szemben képes
magában tartani, s így a növények számára hozzáférhetıvé tenni.

7.6 ábra. A talajok földrajzi elrendezıdése Threwartha szerint

A talajok kialakulása szoros kapcsolatban van az éghajlattal. A Napból érkezı sugárzást a
talajfelszín fogja fel, s innen kerül a hıenergia a levegıbe és az alsóbb talajrétegekbe. A
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hımérséklet pedig a kızetek mállását gyorsíthatja vagy lassíthatja, így jelentıs hatással van a
talajok kialakulására. A csapadék pedig, mint a talaj nedvességtartalmának fı forrása szintén
hatással van a talajban lejátszódó folyamatokra. Ezért a meteorológiai elemek zonális rendje
hatással van a talajok zonális elrendezıdésére is (7.6 ábra).
Trópusi övezet. Ez a terület állandóan magas hımérséklető és nedves, ezért itt a szerves
anyagok nagy része gyorsan ásványosodik. A humuszfelhalmozódás azonban nem jelentıs,
mert a bıséges, szinte naponta jelentkezı trópusi csapadék a felsı talajrétegeket átmossa, a
könnyen oldódó ásványi sókat kilugozza, csak a vízben oldhatatlan, fıleg vasvegyületek
halmozódnak fel. Ettıl kapja a talaj a jellegzetes vörös színét. Ezek a laterit talajok, amelyek
meglehetısen kevés tápanyagot tartalmaznak.
A laterit talajok legfıbb elıfordulási helyei Közép– és Dél–Amerika, Afrika, Dél–Ázsia és
Ausztrália egyenlítıi és szavanna területei.
A nedves trópusok felföldjein azonban az éghajlat és a növényzet kedvez a szerves
anyagok felhalmozódásának. Ezért ezeken a helyeken vastag humuszrétegő talajok alakulnak
ki (Stefanovits 1992).
Szubtrópusi övezet. A trópusoktól távolodva a csapadék szakaszosan változik. Ennek
hatására a vörösföldektıl haladunk a sárgaföldek felé. A szilicium és az aluminium közötti
arány egyre jobban az aluminium felé tolódik. A mediterrán területeken a terra rossa a
jellegzetes talaj. Itt viszont a szilicium aránya az aluminiuménak kétszerese.
Mérséklet öv. A mérsékelt öv nagy kiterjedése miatt egységesen nehezen kezelhetı. Ezért
az övezetes rend kialakulása szempontjából fontos, hogy legalább két részre, egy meleg
mérsékelt és egy hővös mérsékelt részre osszuk.

Meleg mérsékelt területek
Amint a 7.6 ábrán láthatjuk, ebben az övezetben is egyaránt elıfordulnak humid és
szubhumid (erdık), szemiarid (sztyepp, préri) és arid (sivatag) területek.
A nedves területek jellegzetes talaja a barna erdıtalaj. Ez a talaj, valamint a 8–12 fok
közötti évi középhımérsékletek és a 600 és 1000 mm közötti évi csapadékátlagok lomberdık
kialakulását teszik lehetıvé. Emiatt az évi szerves anyag termelés jelentıs. A képzıdött
növényi maradványok elbomlása után sok Ca és Mg keletkezik, ezért a talajok kissé savanyú
kémhatásúak.
Az egyes helyek éghajlati viszonyainak a hatására a barna erdıtalajok között sok az
átmenet. Ott, ahol a hımérséklet magasabb és jelentıs mennyiségő csapadék hull, a szerves
anyagok gyorsabban bomlanak, a vasvegyületek kiválnak és színezik a talajt. Emiatt a
melegebb, csapadékos területek erdıinek talaja inkább vörös vagy sárga színő. Ott viszont,
ahol a talaj nedvességtartalma kisebb, a talajok többnyire szürkésbarna színőek, s átmenetet
képeznek a csernozjom talajok felé.
A barna erdıtalaj a legtermékenyebb erdıtalajok közé tartozik.
A szemiarid területeken a mezıségi (csernozjom) talajok a legjelentısebbek. Ezek jó
szerkezető, jó vízgazdálkodású értékes humuszt tartalmazó talajok. Olyan területeken
képzıdnek, ahol a lehullott csapadék mennyisége nem sokkal kevesebb, mint az elpárolgó víz
mennyisége. E talajoknál a talajvíz rendszerint mélyen van (3–4 m), ezért a talaj
vízkészletének az alakulása elsısorban a csapadéktól függ. A lehullott csapadékmennyiség
többnyire a felsı rétegekben tározódik, s onnét párolgás útján ismét visszakerül a levegıbe.
A csernozjom talajok képzıdésében a természetes növénytakaró is szerepet játszik. Az
évelı főfélék szétterjedı, bojtos gyökérzete a morzsás szerkezet kialakításában alapvetı
jelentıségő, míg az évenként elpusztuló földfeletti részek bomlásával nagy mennyiségő
szerves anyag kerül a talajba, s így humuszban gazdag talaj keletkezik. A csapadékok adott
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intenzitását és mennyiségét figyelembe véve, valamint azt is, hogy a főfélék gyökerei a felsı
rétegekbıl veszik fel a legnagyobb mennyiségben a vizet, ezért a talaj nem tud átmosódni és
kilugozódni, s a szerves anyagok felhalmozódhatnak.
Az arid területek felé haladva, a csapadék mennyiségének csökkenésével olyan
gesztenyebarna talajok alakulnak ki, amelyek még sok tekintetben hasonlítanak a
csernozjom talajokhoz. Elegendı mennyiségő tápanyagot tartalmaznak, s elég kedvezı a
szerkezetük ahhoz, hogy öntözéssel megfelelı termést adjanak.
E talajok természetes növénytakarója a törpefüvő sztyepp. A gesztenyebarna talajok a
kelet–európai síkságon több száz kilométer szélességben kapcsolódnak a csernozjom talajok
déli területeihez, Észak–Amerikában pedig a préri nyugati, szárazabb területeinek talajai.
A csapadékmennyiség további csökkenésével már olyan területeket találunk, ahol a
félsivatagi barna talaj a jellemzı. E talajok humusztartalma már csak egy–két százalék.
Természetes állapotában inkább csak juhlegelınek alkalmas. Öntözéssel ugyan búza– és
gyapottermesztésre is alkalmassá tehetı, de a folyamatos öntözés az elszikesedést segíti.
A félsivatagi szürke talaj már csak 10–15 cm vastag, s humusztartalma is egy százalék
alatt marad, ezért itt csak idıszakosan és nem összefüggıen jelenik meg a növényzet.

Hideg mérsékelt területek
Azokon a területeken, ahol a tél már tartósan hideg, a nyár pedig meleg, s az évi
csapadékmennyiség 400–600 mm között változik, szürke erdıtalaj keletkezik, amely
lényegében átmenetet jelent a meleg mérsékelt és a hideg mérsékelt területek között.
A kutatók egy része a szürke erdıtalajt megszürkült, degradált csernozjom talajnak tekinti,
amelynél már a csernozjom talajok szerkezete megromlik és a fokozott kilugozódás miatt
gyengébb minıségő, podzolos talajjá válik.
Az alacsonyabb hımérséklető területek felé haladva a podzol talaj lesz a jellemzı
talajtípus. Képzıdésében szerepet játszik a leszivárgó víz, amely a keletkezı humuszt
állandóan kilugozza. Minél nedvesebb az adott terület éghajlata, annál jelentısebb lesz a
podzolképzıdés, amelynek következtében a felsı talajrétegekben található ásványi anyagok is
felbomlanak és a mállási termékek a mélyebb szintekben halamozódnak fel.
A zártabb fenyıerdıkben a legnagyobb mértékő a kilugozódás, mert itt a lehullott csapadék
– az itt képzıdı viszonylag vékony avar miatt – jelentıs részben bekerül a talajba és elısegíti
a mállást és a kilugozódást. Ezeknek a talajoknak a humusza világos színő.
Azokban a fenyıerdıkben, ahol nagyobb mennyiségő sugárzás jut le a talajra, ott virágos
növények is elıfordulnak, s a bomlásukból képzıdött humusz sötétebb színő lesz.
Tovább haladva észak felé a tundra talajok válnak uralkodóvá. Jellegzetességük, hogy a
félméteres mélységben a talaj már állandóan fagyott, s ez a fagyott réteg vízzáró réteget képez.
Ezért ezek a talajok nedvesek, sok a mocsár és a láp. Ezeken a talajokon mohákból,
zuzmókból és savanyú füvekbıl álló növényzet alakul ki. A magas talajnedvesség és az
alacsony hımérséklet miatt a mikrobiológiai folyamatok nem intenzívek, az elpusztult
növényi részek emiatt nem bomlanak le, hanem a talaj felszínén tızeg formájában
halmozódnak fel.
Az arktikus talajok az állandó fagy területére jellemzıek. Ritkán alakul ki rajtuk
összefüggı növénytakarót. Az állandó fagy miatt kilugozódás alig van, a vízben oldodó sok a
talajban maradnak. A talajok vasoxid tartalma magas, növényzete gyér vagy teljesen hiányzik.
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7.3 Az éghajlat hatása a természetes növénytakaró földrajzi eloszlására
A Földön a növényzet elterjedése szoros kapcsolatban az éghajlati övezetekkel. Mint arra
már korábban rámutattunk a sugárzás intenzitása és idıtartama, a hımérséklet és a nedvesség
jelentıs hatást gyakorol a növények életfolyamataira és produktivitására. Ezért a növényzet
földi eloszlása összhangban van az éghajlati övezetek által biztosított feltételekkel, amint azt
az 7.7 ábrából is láthatjuk.

7.7 ábra. A vegetáció földrajzi eloszlása Trewartha szerint

Trópusi övezet. Az egyenlítıi éghajlatra jellemzı az egész évi egyenletes meleg, az
egyenletes eloszlású, bıséges csapadék és az állandóan magas páratartalom. Ennek
megfelelıen a trópusi ıserdı örökzöld, dús lombozatú. Természetesen levélhullás és
levélképzıdés itt is van, de az nincs évszakhoz kötve. A trópusi ıserdık még napjainkban is a
Földünkön legnagyobb területet (17.106 km2-t) borító vegetációtípus.
A folyamatos vegetáció miatt a trópusi fáknak nincsenek évgyőrői. A belılük (ébenfa,
mahagóni) készült bútorokon és emléktárgyakon ezért nincsen erezettség. A trópusi fák
tömöttebbek is, emiatt közülük több is (fıként a haszonfák) nehezebb a víznél, így a folyókon
nem úsztathatók, mert a vízben elsüllyednek.
Az egyenletes meleg azt is eredményezi, hogy a növények folyamatosan virágoznak, majd
termést hoznak. Ez a különbözı fajoknál különbözı idıben történik, így elıfordulhat, hogy az
egyik faj virágzik, a másik termést hoz. A virágok az ágakon és a törzsön találhatók. Ezt
nevezik szárvirágzásnak (kauliflóriának).
Az egyenletesen magas hımérséklet és az egyenletesen nagy nedvessség kedvez a buja
növénytakaró kialakulásának. A trópusi ıserdı növényzetében több jól elkülöníthetı szint
figyelhetı meg.
A felsı lombkoronaszintet az 50–60 méter magasra növı fák képezik. Ebben a szintben a
levelek ki vannak téve az erıs besugárzásnak, ezért néha 10–15 fokkal is magasabb a
hımérsékletük, mint a környezı levegıé. A magasabb hımérséklet miatt intenzívebb a
párolgás. A nap folyamán, az alatt a néhány óra alatt, amíg ez a hımérsékletkülönbség és
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intenzív párolgás fennáll, a fák szövetei jelentıs mértékben kiszáradnak, s a növények
fejlıdése szabálytalanná válik. Ezért itt a nedvesség a korlátozó tényezı.
Hozzávetılegesen 20–30 méter magasságban alakul ki a középsı lombkoronaszint, amely
eléggé zárt. Itt a hımérséklet és a nedvesség szinte állandónak tekinthetı. A hımérséklet
ugyanis ritkán csökken 25 fok alá, a levegı relatív nedvességtartalma pedig általában 90 %
felett van. Fı jellemzıje az erısen lecsökkent sugárzás, mert a felsı lombkoronaszint az erdı
felsı szintjére érkezı sugárzásnak csak mintegy egy negyedét engedi át. A növények
növekedése akkor lesz intenzívebb, ha egy vagy több fa a környezetben elpusztul és kidıl.
Ideiglenes irtásokon tapasztalták, hogy a bambusz napi növekedése elérte a 30 centimétert.
Ebben a lombkoronaszintben tehát a sugárzás (a fény) a korlátozó tényezı.
Az alsó lombkoronaszint hozzávetılegesen 10–15 méter magasságban jön létre. Ide már
csak nagyon kevés sugárzás jut le. A többszörösen záródó koronszintek hatására már csak
szürkületi fény van. A talajon csak olyan növények képesek megélni, amelyek a besugárzás 1
%–ánál kevesebb sugárzással is beérik.
Trópusi ıserdı található Dél–Amerikában az Amazonas medencéjében, Afrikában a Kongó
medencéjében és Ázsiában az Indonéz szigetvilágban és Dél–Ázsia egyes területein.
A szavanna arab szó, fás–füves területet jelent. Az egyenlítı felé esı területeken ott
kezdıdik, ahol megszőnik a zárt erdı, s a sivatagok felé haladva ott végzıdik, ahol megszőnik
az összefüggı növénytakaró. Növényzete úgy alakul ki, hogy az egyenlítıtıl távolodva
megjelennek a nedvesség alapján elkülöníthetı évszakok. A csapadék évi eloszlásában
megjelenik elıször még csak egy rövid száraz idıszak, amely az egyenlítıtıl távolodva
fokozatosan egyre hosszabbá válik, míg nem elérjük a sivatagos területeket. A rövid száraz
idıszak megjelenésével az erdı fái megváltoznak. A legfelsı szinten nem örökzöld fajok
jelennek meg, míg az alsó szintekben még megmarad az örökzöld növényzet. Ahogy csökken
a csapadék mennyisége, s hosszabbodik a száraz évszak, úgy egyre több lombhullató faj
jelenik meg, s a teljes összetételben nı a lombhullató fajok aránya.
Az éghajlat évszakos jellegének a megjelenésével megszőnik a növények folyamatos
növekedése is. A kedvezıtlen idıszakban a növények növekedése jelentısen lelassul, esetleg
meg is áll, majd a kedvezı feltételek visszaállásával újra megindul. E vegetációtípusnál két
jellegzetesség is van a trópusi ıserdıhöz képest. Egyrészt a száraz idıszakban kialakul egy
nyugalmi szakasz, amikor a fotoszintézis szünetel, másrészt a vegetáció újraindulásakor
mindig szükség van a lombozat újrakifejlesztésére.
A szavannának azon a területein, ahol még elég sok a csapadék és rövid a száraz évszak,
ott még összefüggı erdıségek vannak. Ez az erdıség azonban eltér a trópusi esıerdıktıl. A
fák itt már nem érik el a 40 méteres magasságot, nem örökzöldek, mert lombjuk a száraz
évszakban elfonnyad és lehull. A talajra nagyobb mennyiségő sugárzás jut el, ennek
következtében a gyepszint növényzete fejletebb és gazdagabb, mint a trópusi esıerdıké. A
száraz idıszakban azonban az aljnövényzet is elszárad.
Az
erdıségek fokozatosan mennek át a jellegzetes szavannai tájba, ahol már
megközelítıleg féléves száraz idıszakkal kell számolni. A jellegzetes szavannai tájban a fák
és facsoportok közötti kisebb–nagyobb térségeket 2–3 méter magasra is megnövı füvek
borítják. A száraz idıszakban a fák lehullatják lombjukat, a füvek pedig elszáradnak. Ilyenkor
sárga lesz az egész táj. Idınként a villámok szavannatüzeket okoznak. A szavannatüzek utáni
esıs évszakban viszont gyorsabban fejlıdik a növényzet.
A sivatagi területek felé haladva a szavanna fokozatosan megy át a száraz szavannába. A
kevés csapadék és a hosszantartó száraz idıszak miatt itt már fák alig fordulnak elı (az
akáciák tőrik a legjobban a szárazságot), a bokrok és a tüskés bozót a jellemzı. Végül a fák és
a bokrok teljesen elmaradnak, s a szavanna átmegy füves sztyepp területbe (füves szavanna).
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Azonban a füvek is csak 3–4 hónapig zöldelnek, a száraz idıszakban az egész táj sárga színt
ölt (Futó 1975).
A leszálló légáramlások övezetében alakul ki a trópusi sivatagok és félsivatagok éghajlata,
ahol a sivatagi növényzet rendkívül gyér. A zonális sivatagok azonban nem növénytelenek. A
Szaharában például száz kilométereket lehet megtenni anélkül, hogy növényt találna az ember.
Mégis a Szaharában 500–nál több növényfajt tudtak összeszámlálni.
A sivatagi gyér növényzet tulajdonképpen a rendelkezésre álló vízforrásokhoz való
alkalmazkodás következménye. Minél szárazabb a terület, annál ritkább a vegetáció, ezért a
megmaradt növények annál nagyobb területrıl tudják összegyőjteni a vizet. E cél elérése
érdekében a növények olyan gyökérrendszert fejlesztenek ki, amely nagyobb területet képes
behálózni. Vannak olyan sivatagi növények, amelyeknek a gyökere 5–6 méterre, sıt egyes
növények esetében 15–20 méterre is képes lehatolni. A szukkulens növények (kaktuszok,
agavék stb.) a rendszertelenül jelentkezı csapadékot is tudják hasznosítani. Amikor esik az
esı, gyorsan fejlıdı szívógyökereikkel felszívják a vizet és a törzsükben elraktározzák.
Vannak olyan óriás kaktuszok (oszlopaik 20–25 méterre is megnıhetnek), amelyek több
hektoliter vizet is képesek elraktározni a törzsükben. Ezek akkor is életben maradnak, ha két–
három évig egyetlen csepp esı sem esik. Ha kivágják ıket még két év múlva is virágoznak.
A sivatagi területektıl a sarkok felé haladva a szárazság fokozatosan csökken. A nyár
ugyan még mindig száraz marad, sıt néha aszályos is, a téli idıszakra azonban már a
ciklontevékenység a jellemzı, amely jelentıs mennyiségő csapadékkal jár (mediterrán
éghajlat). Az éghajlatot itt már a hımérsékleti évszakosság jellemzi, ami megmutatkozik a
növényzet jellegében, növekedési sajátosságaiban és produktivitásában is. Itt csak olyan
növények tudnak megélni, és egész éven át vegetatív tevékenységet folytatni, amelyek
alkalmazkodni képesek a hosszan tartó száraz idıszak alatti erıteljes párolgáshoz. Az eredeti
természetes növényzet örökzöld tőlevelő és lombhullató fákból állt. Ezt a területet már rég
lakja az ember, ezért a természetes növénytakaróból napjainkra kevés maradt. Különösen a
hajóépítés miatt pusztítottak ki erdıségeket, s helyükön napjainkban már csak sziklák
találhatók. A mediterrán növénytársulások egyik legjellegzetesebbje a keménylombú erdı.
Ez örökzöld erdı, de az északi területeken lombhullató fajok is megjelennek benne (pl. a
hazánkban is jól ismert szelídgesztenye). A 800–1000 m magasság feletti részeken kezdıdnek
a mediterrán tőlevelő erdık. Legjellegzetesebb fajuk a libanoni cédrus. A libanoni cédrus
erdık fáit a kereskedı föniciaiak hajóépítésre használták vagy áruként értékesítették, de
késıbbi utódaik is templom– és palotaépítésre, dísztárgyak készítésére használták, s így
napjainkra nagyon megfogyatkozott e rendkívül hosszú élető fák (2000–3000 év) száma. Négy
védett cédrusligetben mintegy 300 fa található már csak. A jelenleg élı példányok is 2000–
3000 évesek, a növényvilág legidısebbjei közé tartoznak.
A szubtrópusi nedves éghajlat növényzete – mivel ezek az éghajlattípusok a Földön
egymástól nagy távolságban helyezkednek el – csak külsı megjelenési formájában tekinthetı
egységesnek, mivel örökzöldek és a leggyakoribb növénytársulásuk a megfelelı
csapadékellátottság következtében a babérlombú erdı. Ezekhez páfrányokban gazdag
fenyıerdık csatlakoznak, amelyekben a cserjeszintet a bambuszok alkotják. Lombhullató fák
is élnek ebben az éghajlattípusban. Legjelentısebb közülük az eperfa, amely Kelet–Ázsiában
alapul szolgált a sokévezredes selyemhernyó–tenyésztésnek. Innen jutott a világhírő kínai
selyem Európába.
A tengeri éghajlatra jellemzı növényzet csak részben tudott kialakulni. Európában
fıként a bükkös uralta a tájat. Az erdıket azonban kiirtották, hogy megfelelı nagyságú
legelıterületeket nyerjenek. Az erdık egy része csak a tengerparti területeken maradt meg. A
magasabb szélességeken (Norvégiában, Észak–Amerika tengeri éghajlatú területein) a
bükkösöket fenyvesek váltják fel.
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Dél–Amerika tengeri éghajlatú vidékein a bükk közeli rokonai, az örökzöld Nothofagus
fajok alkotnak különleges erdıket. Ezek az erdık Chile déli részein hasonlítanak az
ıserdıkhöz is, mert sok bennük a lián és az epifiton páfrány. Mivel a fák ágait vastagon
borítja a moha, ezért "szakállas" erdıknek is szokták nevezni ıket.
A kontinentális éghajlatok természetes növénytakarója – amíg az ember nem
avatkozott be a környezetbe – a kisebb csapadékú helyeken az erdıssztyepp, a csapadékosabb
helyeken pedig a lombhullató erdı volt. Ma már csak a ritkábban lakott kelet–ázsiai
területeken vannak összefüggı erdıségek, a terület legnagyobb részén a kiirtott erdıségek
helyét szántóföldek foglalják el.
A kontinentális éghajlat déli részén a száraz éghajlatból való átmenet növénytársulása az
erdıssztyepp. Ahol a csapadék kevés, ott nem alakul ki összefüggı erdı, hanem kisebb
nagyobb facsoportok váltakoznak nagy füves térségekkel, úgy hogy a füves területek vannak
túlsúlyban. Megjelenési formájában emlékeztet a szavannára.
A lombhullató erdık fái a hımérséklet csökkenésével elhullatják lombjukat, emiatt
egyrészt lecsökken a párolgás, másrészt az életmőködésben nyugalmi állapot áll be. Ez a
folyamat vezet az évgyőrők kialakulásához.
A szárazabb Közép– és Kelet–Európa kontinentális éghajlatának jellegzetes erdıi a
tölgyesek. Az erdıket számos tölgyfajta alkotja. A tölgyesek lombkoronaszintje 20–30 m
magasságban van. A tölgyhöz keveredı egyéb fajok egy második lombkoronaszintet alkotnak.
A lombkorona nem túlságosan zárt, ezért a tölgyesek szinte parkerdı jellegőek. A
lombkoronaszint alatti kellı mennyiségő napfény hatására fejlett a cserjeszint.
Nyugat– és Közép-Európára jellemzı a bükkerdı. A bükkös Nyugat–Európában, ahol több
a csapadék, már a tengerszintnek megfelelı magasságban megjelenik. Közép–Európában, ahol
kevesebb a csapadék, csak a 400–500 m magasságban kezdıdnek a bükkerdık, s felnyúlnak
egészen 1200 m magasságig. A bükkösöket csaknem kizárólag egy fafaj, valamelyik bükk
alkotja. A fák 25–30 m magasra is megnınek, s a meglehetısen zárt lombkoronájukon
keresztül kevés napfény jut az erdı alacsonyabb szintjeire. Ezért a bükkösökben szinte
teljesen hiányzik a cserjeszint. A nagyfokú napfény–hiányt a főfélék sem tudják elviselni,
ezért a gyepszintben hagymás, gumós növények élnek.
Az éghajlat hővös nyarú változatában a lombhullató fajok közé tőlevelő fajok is
keverednek. Ezekben az erdıkben a lombhullató fákat rendszerint a tölgy, a gyertyán és a nyír
képviseli, fenyıket pedig az erdei fenyı és a lucfenyı.
A szubarktikus éghajlat természetes növénytakarója a fenyıerdı, a tajga. Az erdı
felépítése olyan, hogy csak a felsı lombkoronaszint fejlıdött ki. A többi szintek szinte teljesen
hiányoznak. A gyepszintben is kevés faj él a rossz minıségő savanyú (podzol) talaj miatt. A
mohaszint 30–40 cm–nél is vastagabb lehet, s a lehullott fenyıtőkkel keveredve olyan érzést
kelt, mintha puha szınyegen járnánk.
A fenyık kevés kivétellel örökzöldek. Télen nyugalmi állapotban vannak, mert a fagyott
talajból nem tudnak vizet felvenni. A nagy hidegek elleni védekezést segíti a keringési
rendszerükben lévı magas gyantatartalom.
Két lombhullató fa, a nyírfa és a nyárfa világosabb, ligetszerő foltokat alkot a sötétzöld
fenyıerdıkben.
A tundra növénytársulása átmenet a fás vegetáció és az örök hó– és jégtakaró éghajlata
között. Fı jellemzıje, hogy a itt a tenyészidıszak rövid és a nyári hımérsékletek is
alacsonyak.
Az erdıs tundra átmeneti típus a tajga és a tundra között. A szórványos faállományt 6–8
méter magasra növı nyírfa, nyárfa vagy lucfenyı alkotja. Az aljnövényzetet törpe cserjék,
fıfélék és egyéb virágos növények alkotják.
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A cserjés tundrában a fás vegetációt törpe cserjék képviselik. Ágaik a földhöz lapulnak,
hogy a talaj által felvett hıt jobban hasznosíthassák. Nagyon lassan fejlıdnek, évente
mindössze 1–5 mm nınek.
A réti tundra területét évelı füvek (perje, csenkesz) borítják. Itt még sok a virágos növény.
Észak felé haladva azonban egyre több lesz a nedvesebb területeken a moha, a szárazabb
területeken pedig a zuzmó.
Az örök hó– és jégtakaró éghajlata nem kedvez az életnek, mégis találtak alacsonyabb
rendő moszatokat ezen a területen is. A magas hegységek jégmezıin, Grönlandon és az
Antarktiszon is találtak különbözı színő (piros, kék, zöld, barna, sárga) havat, amirıl
mikroszkóp alatt vizsgálva kiderült, hogy az elszínezıdést moszatok okozzák. A növényi élet
alacsonyabb rendő képviselıi tehát még mostoha körülmények között is elıfordulhatnak.

7.4 A növényi produktivitás földrajzi elrendezıdése
Az éghajlati viszonyok nemcsak a talajok és a természetes növénytakaró eloszlásában
játszanak fontos szerepet, hanem jelentıs befolyást gyakorolnak a növények produktivitására
is.
A növényi produktivitás földrajzi eloszlásának fıbb jellemzıi. Valamennyi környezeti
folyamat közül vitathatatlanul az éghajlati tényezık gyakorolják a legnagyobb hatást a
növényzet elterjedésére és produktivitására. Az éghajlati tényezık közül is – amint az
elızıekben láthattuk – a hımérséklet, a sugárzás és a nedvesség hatása a legjelentısebb. Bár
az egyes éghajlati elemek földrajzi eloszlása alapján úgy tőnhet, hogy az elemek
elrendezıdése alapján meglehetısen nehéz a Földünkrıl jól áttekinthetı éghajlati képet
kialakítani, mégis – mint arra már rámutattunk – a termikus elemek alapján felismerhetı egy
övezetes elrendezıdés, a nedvességeloszlásnál pedig az energia eloszlás és az általános
légkörzés eredményeként rajzolódik ki egy sajátos elrendezıdés. Ez kihat az egyes
éghajlattípusok kialakulására és azokon belül pedig a produktivitás alakulására.
Vizsgáljuk meg az egyes vegetációs típusok szerinti produkció-eloszlást (Jones 1984).
Esıerdı. Az esıerdık még ma is nagy területet (17⋅106 km2) borítanak a Földön. Ebbıl
következik, hogy faji összetételüket, formájukat, jellegüket és produktivitásukat tekintve is
jelentıs különbségeket mutatnak. Az esıerdı fáinak nagy magassága miatt három szint alakul
ki az erdın belül, s e szintek meteorológiai viszonyai is alapvetıen különböznek egymástól.
A legfelsı szintben, ahol a növényzet intenzív besugárzásnak van kitéve, a levelek
rendkívül erıs mértékben felmelegedhetnek, hımérsékletük akár 10-15 fokkal is
meghaladhatja a környezet hımérsékletét. Emiatt erıteljesen megnövekszik a fák
vízvesztesége. Emiatt az intenzív besugárzás 5-6 órája alatt a fák szövete jelentıs mértékben
kiszárad, s a növények fejlıdése szabálytalanná válik.
A középsı szintben viszonylag állandóan magas hımérséklettel és állandóan magas
légnedvességgel találkozunk. A hımérséklet csak ritkán süllyed 25 fok alá, a relatív
nedvesség pedig többnyire 90% felett van. Itt inkább a sugárzás a korlátozó tényezı, mivel a
felsı szint a ráesı sugárzásnak mintegy 75 %-át visszaveri vagy elnyeli, s így viszonylag kis
mennyiségő sugárzás jut le ebbe a szintbe. A növekedés elsısorban akkor válik jelentıssé,
amikor egy fa kidıl. Az erdıirtások alkalmából kiderült, hogy az ilyen helyeken a bambusz
növekedési üteme elérte a napi 300 mm-t.
Az alsó lombkoronaszintbe még kevesebb sugárzás jut le. Itt már csak olyan növények
képesek létezni, amelyek nagyon kevés sugárzással is beérik.
A trópusi ıserdıkben szinte megoldhatatlan feladatot jelent a biomassza és a produktivitás
meghatározása. A tenyészidıszak folyamatos, ezért a fákon nem alakulnak ki az évgyőrők.
Emiatt nehéz megállapítani a fák életkorát, amelyek 10 év alatt akár 35 méter magasra is
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megnıhetnek. Az is problémát jelent, hogy a betakarított növényi anyag a mikroorganizmusok
rendkívüli aktivitása miatt azonnal bomlásnak indul.
Az ıserdı biomasszája jelentıs részben (95 % körüli mértékben) a fás anyagban (törzsben,
ágakban, gallyakban) gyülemlik fel, míg a levélzetben csak kb. 5 %-a, a talajszint
vegetációjában pedig csupán hozzávetılegesen 0,05 %-a található. Az egyes kutatók által
biomasszára vonatkozó becslésekben jelentıs különbségek mutatkozhatnak, attól függıen,
hogy milyen növényzetet tekintenek a trópusi ıserdıhöz tartozónak. Vannak olyan kutatók,
akik a magas füvő szavannát, a trópusi hegyvidékek erdıit, s az ártéri területeket is ide
sorolják. Más kutatók csupán az esıerdık növényzetét sorolják ebbe a kategóriába.
Bárhogy számítjuk azonban a biomassza vagy a produktivitás értékeit, meg kell állapítani,
hogy az esıerdık Földünkön a növényi anyag (biomassza) legnagyobb elıállítói. Ennek a
nagy fajgazdagság, a talaj és növényzet közötti gyors tápanyag körforgás és a vegetációs
egységek stabilitása mellett alapvetıen éghajlati okai is vannak: a kedvezı sugárzási,
hımérsékleti és nedvességi viszonyok.
Lombhullató erdı és szavanna. Az egyenlítıtıl távolodva fellép egy egyre hosszabbodó
száraz idıszak. Ezzel az erdık fái is megváltoznak: a legfelsı szinten nem örökzöld, hanem
lombhullató fajok élnek. Az alsóbb szintekben azonban többnyire megmarad az örökzöld
növényzet. Ahogy növekszik a száraz idıszak hossza, úgy növekszik a lombhullató fajok
aránya. A növekedést rendszerint több meteorológiai tényezı is befolyásolja: a lehullott
csapadékmennyiség, a száraz idıszak hossza, a hımérsékleti viszonyok. A talaj jellege
általában akkor válik döntıvé, ha az évi csapadék mennyisége 500 mm alá csökken. Ekkor
köves talajon valószínőleg tüskés bozót jellegő vegetáció alakul ki.
A száraz idıszakok fellépése azért van jelentıs hatással a növényi produktivitásra, mert
megszőnik a folyamatos növekedés. A növekedés a száraz idıszakban lelassul vagy esetleg
meg is áll, majd a nedves idıszak beálltával újra megindul. A növekedési folyamatok
szakaszossága szükségszerően a a biológiai termıképesség csökkenéséhez vezet. A csökkenés
mértéke jelentıs mértékben a száraz idıszak hosszától függ. A termelıképesség
csökkenésének alapvetıen két oka van: egyrészt a nyugalmi idıszakban nincs fotoszintézis,
másrészt az új idény kezdetén a növény által termelt szerves anyagok jelentıs részét leköti az
új levélzet kifejlesztése, s a jelentısebb mértékő biomassza növekedés csak ezután kezdıdik.
A szavanna területekre kapott biomassza és produktivitás becslések jelentıs szórást
mutatnak, elsısorban a száraz idıszak hosszától és a nedves idıszak csapadékmennyiségétıl
függıen. ezeken a területeken is jelentıs biomassza termeléssel kell azonban számolnunk.
Szubtrópusi félsivatagok és sivatagok. Amint ismeretes a félsivatagos és sivatagos területek
a térítıkörök tájékán, a leszálló áramlások övezetében alakulnak ki. Itt a levegı párologtató
képessége jóval meghaladja a lehullott csapadékmennyiséget. Emiatt a növények növekedését
elsısorban a nedvességhiány gátolja.
A sivatagos területeken a gyér növényzet a vízhiányra adott válaszként fogható fel. Minél
szárazabb ugyanis egy terület, annál kevesebb növény található rajta, így a meglévı növények
nagy területrıl tudják összegyőjteni a vizet. A növény produktivitása a csapadékellátottsággal
egyenes arányban változik.
A területegységre jutó növényi produkció tekintetében a világ összes vegetációs típusai
közül itt a legkisebb a produkció nagysága.
Téli csapadék-maximumú, kemény lombú (mediterrán) erdık övezete. A leszálló
áramlások övezetétıl (a térítıkörök vidékétıl) a sarkok felé haladva a szárazság fokozatosan
csökken. A nyár ugyan még száraz, gyakran aszályos, de télen a ciklontevékenység övezetébe
kerül ez a terület (az ITC zóna délfelé húzódása miatt), s így jelentıs mennyiségő
csapadékhoz jut, különösen a tengerhez közeli területeken.
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Az éghajlatban mutatkozó évszakosság tükrözıdik a növényzet jellegében is, mind a
növények sajátosságaiban, mind pedig a produktivitásában.
A tél folyamán a növények növekedésében és fejlıdésében kedvezı feltételek alakulnak ki.
A növekedés tényleges értéke azonban függ még az adott hely tengertıl való távolságától.
Minél közelebb van a tengerhez, annál nagyobb a valószínősége, hogy több csapadékhoz jut.
Kedvezı lehet még az emelı mozgásoknak kitett hegyoldalakon és a magasabban fekvı
területeken, ahol szintén nagyobb mennyiségő csapadék várható.
A biológiai termelıképesség erısen függ attól, hogy milyen hosszú a száraz idıszak, s azt
milyen hosszúságú és milyen csapadékmennyiségő nedves idıszak követi. A Földközi tenger
nyugati partvidékén a bıséges csapadék következtében jó a nedvességellátottság, s így magas
a biológiai termelıképesség is. Ha viszont a hosszú száraz nyarat, rövid csapadékos idıszak
követi, akkor a produktivitás várhatóan kicsi lesz.
Mérsékelt övi lombhullató erdık övezete. A közepes földrajzi szélességeken,
hozzávetılegesen a 45. és 55. szélességi fokok között olyan mérsékelt övet találunk, amelyre
egy rövidebb ideig tartó hideg idıszak jellemzı. Elsısorban az északi féltekén található ez az
övezet. A déli féltekén csak Új-Zéland és Dél-Amerika déli területein fordul elı.
A növényzetet szinte mindenütt lombhullató fajok alkotják. A hımérséklet emelkedésével
megkezdıdik az új levelek termelése. Ezután hónapokon keresztül folyamatos a biomassza
termelés. Majd ısszel a hımérséklet csökkenése következtében a levelek elszáradnak és
lehullanak. Az eltérés a trópusi lombhullató erdıktıl abban nyilvánul meg, hogy ott a vízhiány
okozza a lombhullást, itt pedig az alacsony hımérséklet.
Tőlevelő erdık. A tőlevelő erdık hatalmas területet (12⋅106 km2) foglalnak el ÉszakAmerika és Eurázsia északi részén. E hatalmas területen belül változatosak a meteorológiai
viszonyok, de változatosak a talajok és a növénytakaró is. Az övezet déli határán még a
lombhullató fák és a tőlevelőek vegyes erdıket alkotnak, részint egymást váltó egységekben,
részint egymással keveredve. Ezen a területen legalább 120 olyan nap van, amikor a napi
középhımérsékletek 10 fok felett vannak, a hideg idıszak pedig hat hónapig tart. Az északi
szélén már tundra növényzet van, s csak 30 olyan nappal lehet számolni, amikor a napi
középhımérsékletek 10 fok felett vannak, a hideg idıszak viszont már nyolc hónapig tart. Az
évi hımérsékleti ingás is nagy változatosságot mutat: Skócia óceáni partvidékén a
hımérséklet –5 és +25 fok között változik (30 fokos ingás), Szibéria északkeleti részén pedig
–70 és+ 30 fok között (100 fokos ingás).
Ezen a területen a növényzetet a tőlevelő fák jelentik. Nagyszerően alkalmazkodtak a
terület éghajlati viszonyaihoz: a tőlevél csökkenti a sejtlégzést és a vízveszteséget. A fák
növekedése a tőlevélnek köszönhetı, amelynek teljes felülete meghaladja bármely zárvatermı
levélfelületét. Ezt mutatja a nagy levélfelületi index, amelynek nagysága elérheti a 9-11-es
értéket.
A Lieth féle modellek. Lieth háromféle modellt dolgozott ki. Az alapvetı befolyásoló
tényezıknek a meteorológiai tényezıket és a tılük függı vegetációs periódus hosszúságot
tekintette, ezért a következı modelleket elemezte:
(1) A hımérséklet és a csapadék, valamint a primer produktivitás közötti kapcsolaton
alapuló modell.
(2) Az évi tényleges evapotranszspiráció és a primer produktivitás közötti kapcsolaton
alapuló modell.
(3) A vegetációs periódus hossza és a primer produktivitás közötti kapcsolaton alapuló
modell.
1. Hımérséklet, csapadék – produktivitás modell. A primer produkció számos tényezıtıl
függ, mindenekelıtt a hımérséklettıl és a rendelkezésre álló víztıl. Ha valaki tényleges
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összefüggést képes találni e tényezık és a primer produkció között, akkor a világon mért
meteorológiai adatokat jól lehet hasznosítani a primer produkció megállapítására. A
hımérséklet és a csapadék, valamint a vegetációs típusok közötti összefüggés már régóta
ismert. A fıbb vegetációs típusok különbözı kapcsolatot mutatnak ezekkel az éghajlati
tényezıkkel. Az évi középhımérséklet és az évi csapadékmennyiség figyelembe vételével
kialakított típusok átfedik egymást a többi tényezı (tápanyagok, talajjellemzık, tőz,
kontinentalitás, florisztikai történet) hatása miatt, amelyek befolyásolják a produktivitást.
Számos tanulmány megállapította már a hımérséklet és a csapadék produktivitásra gyakorolt
hatását. Ezért logikus közelítés ezekkel a tényezıkkel kezdeni a modellezést. Ahhoz, hogy
földi méretekben modellezni lehessen a primer produkciót, a következı adatokra van szükség:
a) Szükséges, hogy rendelkezésre álljanak a figyelembe veendı környezeti adatok és a
primer produkció párhuzamos adatsorai.
b) A modellel a környezeti adatok számszerő értékeit a primer produkció adataivá kell
alakítani.
c) Egy számítógépes térkép kell, amely a környezeti adatpontok megfelelı eloszlását
mutatja.
d) Egy információs rendszer kell, amely hozzákapcsolja a térképen lévı adatpontokhoz az
egyes környezeti pontokból meghatározott primer produkciót.
A negyedik lépés eredménye tehát egy olyan térkép, amely mutatja a primer produkciót a
Földön. Egy ilyen térképet össze lehet hasonlítani más információkból származó primer
produkciót ábrázoló térképekkel.
A modell mind meteorológiai, mind pedig produktivitási adatokat felhasznál. A
meteorológiai adatokat a közeli állomásokról győjtötték, s a Climate Diagram World Atlasban
(Walter and Lieth 1960-1967) tették közzé. A produktivitási adatok többségét is e
publikációban tették közzé elıször.
Az adatok alapján regressziós összefüggést határoztak meg a hımérséklet és a csapadék,
valamint a primer produkció alapján.

7.8 ábra. A hımérséklet és a produktivitás kapcsolata

A 7.8 ábra az évi középhımérséklet és a primer produkció közötti kapcsolatot mutatja. A
kapott görbe szigmoid alakú, s azt mutatja, hogy a nagy területre vonatkozó átlagos
produktivitás nem haladja meg a 3 kg⋅m-2⋅év-1 értéket. Amint látható 0 és 20 fok között a
hımérséklet emelkedésével közelítıleg lineáris növekszik a primer produkció is. Így az
összefüggés nagy vonalakban megfelel a van't Hoff törvénynek, vagyis 10 fokos hımérséklet124
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emelkedés bekövetkeztével megkétszerezıdik a primer produkció, legalábbis –10 fok és +20
fok közötti értékek esetén. Ez a megkétszerezıdés nem jelentkezik a planktonoknál és a
mérsékelt égövi erdıknél. A 25 fok feletti évi középértékek már nem növelik a primer
produkciót.
A csapadék és a primer produkció közötti kapcsolatot a 7.9 ábrán találjuk. Az ábrán
láthatjuk, hogy az 1000 mm alatti évi csapadékmennyiségek esetén a csapadék növekedésével
megközelítıleg lineárisan nı a primer produkció. A száraz területeken minden 1 mm csapadék
növekedéshez 2 g⋅m-2⋅év-1 primer produkció növekedés járul. Ez az összefüggés természetesen
az 1000 mm feletti évi csapadékmennyiségek esetén már nem érvényesül. Itt az emelkedés
fokozatos lassulásával kell számolni, míg végül a 4000 mm körüli értékek után a további
növekedés már nem jelent produkció növekedést. A növekvı csapadékértékek mellett a
legalacsonyabb produktivitási értékeket az alacsony hımérséklet korlátozó hatása határozza
meg. A felsı határt a csapadék esetében is a 3 kg⋅m-2⋅év-1 érték jelenti.

7.9 ábra. A csapadék és a produktivitás közti kapcsolat

A következı lépésben az összefüggések segítségével el kellett készíteni az egyes helyek
meteorológiai adatai alapján a térképet. A meteorológiai adatokból azután elı lehet állítani a
primer produkció adatait, amelynek alapján meghatározható a produkció területi átlaga. A
kapott térképek legerısebb korlátozottságát a hegységek és a tengerparti területek jelentik.
Ezeket a korlátokat elvben fel lehet oldani, de a legjobb megoldás a szélesebb körő adatbázis
lenne.
Mind a hımérsékletre vonatkozó térkép, mind pedig a csapadékra vonatkozó térkép
konvertálható primer produkciós térképpé. A csapadék egyedüli felhasználása azonban
ésszerőbbnek látszik, mivel a csapadék kimutatható kapcsolatban van az évi
középhımérséklettel. A csapadék adatokra épülı produktivitási térkép a 7.10 ábrán látható.
Ha több változóra épülı produktivitási térképet kívánunk elkészíteni, akkor az megkíván
egy olyan információs rendszert, amellyel ki tudjuk választani a legvalószínőbb produktivitási
szintet minden környezeti változó kombinációra. Ez azért szükséges, mert mindegyik
korrelációs modell normál változékonysága különbözı produktivitási szinteket eredményezhet
a számítógépes térkép egyes adatpontainak a hımérséklet-csapadék kombinációjára. Ezért a
Liebig-törvény logikáját alkalmazták: a minimum tényezı határozza meg a produktivitási
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szintet. Így készült a 7.10 számú térkép. Emiatt a számítógépes program a két változó által
meghatározott produktivitási szintek közül kiválasztotta az alacsonyabbat, s ezt a szintet
helyezte be a végsı térképbe.

7.10 ábra. Csapadék adatokra épülı produktivitási térkép

Tényleges evapotranszspiráció-primer produkció modell. Ahhoz, hogy ezt a modellt el
lehessen készíteni, a következı adatpárokra van szükség:
a) Szükség van a világ különbözı területeire vonatkozó tényleges evapotranszspiráció
térképeire.
b) Szükség van egy modellre, amelynek segítségével a tényleges evapotranszspiráció
primer produkcióvá konvertálható.
c) Az elıbbi kettı alapján el kell készíteni a tényleges evapotranszspiráción alapuló primer
produkció térképét.

7.11 ábra. A tényleges evapotranszspiráció és a
produktivitás közti kapcsolat
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A tényleges evapotranszspiráció és a produktivitás közötti összefüggést a 7.11 ábra
mutatja.
Az evapotranszspiráció növekedésével a produkció eleinte erıteljesen növekszik, majd a
növekedés üteme fokozatosan lelassul. Az összefüggés telítési görbe formájú, ahol a
növekedés elér egy szintet, amelyen a további növekedés megáll.
Ennek az összefüggésnek az alapján is megadható a produkció eloszlása a szárazföldeken,
amint az a 7.12 ábrán látható. Jól kivehetı, hogy a jó vízellátottságú területeken a legnagyobb
a produktivitás, s a vízellátottság romlásával a produktivitás is fokozatosan csökken.

7.12 ábra. A tényleges evapotranszspiráció adataira épülı produktivitási térkép

7.13 ábra. A vegetációs periódus és a produktivitás közti kapcsolat
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A vegetációs periódus - növényi produkció modell. Tudjuk azt, hogy minél több napon át
növelheti egy növény a biomasszát, annál nagyobb lesz a végsı produkció. Lieth a
rendelkezésre álló adatok alapján erre vonatkozóan is számszerő összefüggést határozott meg,
amelyet a 7.13 ábrán láthatunk. Az ábrából egyértelmően kitőnik, hogy a vegetációs periódus
növekedésével a produktivitás nagysága lineárisan növekszik. Az adatok természetesen
jelentıs szóródást mutatnak, de ez az összefüggés lényegén nem változtat.
Ezt az összefüggést figyelembe véve ugyancsak meghatározható a növényi produktivitás
eloszlása a Földön (7.14 ábra). A vegetációs periódus hossza elsısorban a hımérsékleti
viszonyoktól függ, ezért ez a térkép a meleg területek szerepét emeli ki. A vízhiányos
területek itt a növényzet hiánya miatt jelennek meg.

7.14 ábra. A vegetációs periódus hosszára épülı produktivitási térkép

7.15 ábra
A sugárzási egyenleg és a szárazsági index hatása a növények évi száraz anyag mennyiségére (t/ha)

A Budiko-Jefimova féle modell. A modell lényege, hogy a rendelkezésre álló
produktivitási adatok és a sugárzási egyenleg, valamint a Budiko által meghatározott sugárzási
szárazsági index között összefüggést határoz meg, amit grafikonon ábrázol.
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A grafikon (7.15 ábra) függıleges tengelyén a sugárzási egyenleg, a vízszintes tengelyén
pedig a szárazsági index értékei vannak feltüntetve, a hozzájuk tartozó produktivitási értékek
pedig a grafikonon ponttal vannak jelölve. A vonalak az azonos produktivitási értékeket kötik
össze. Az adatok a világ különbözı területeirıl rendelkezésre álló értékeket tartalmazzák. A
nehézséget az jelenti, hogy a produktivitási adatok empirikus úton nehezen határozhatók meg.
Értékeik többnyire a szerves anyag mennyiségére vonatkoznak vagyis a biomassza
mennyiségét adják meg. Itt is problémát jelent azonban, hogy az egyes szerzık biomasszaként
a teljes tömeget (gyökérzetet is beleértve) adják meg, mások pedig csak a földfeletti részek
tömegét, a zöldtömeget.
A 7.16 ábrán látható, hogy a növényi produktivitás is követi a zonális eloszlás rendjét. A
legnagyobb a produktivitás a trópusi területeken található. A produktivitás mértéke itt eléri az
évi 30 tonna értéket. Innen a szubtrópusi magas nyomású övezetig az évi produktivitás
mértéke fokozatosan csökken. A szubtrópusi leszálló övezetben az évi értékek már csak 2
tonna értékőek. Innét a sarkok felé haladva az évi produktivitás értéke növekszik, majd a
meleg mérsékelt éghajlattól fokozatosan csökken. A pólusok környékén ismét 2 tonna körüli
értékek találhatók. Amíg azonban a szubtrópusi leszálló áramlások övezetében a vízhiány,
addig itt az energiahiány okozza az alacsony produktivitási értékeket.

7.16 ábra. A produktivitás eloszlása Budko-Jefimova szerint

7.5 A trópusi és szubtrópusi éghajlatok fontosabb termesztett növényei
Tekintsük át, milyen növényeket termel az ember szükségleteinek a kielégítésére, s azok
hogyan oszlanak el a Föld trópusi és szubtrópusi övezeteiben.
A trópusi éghajlat mindkét típusában jelentıs mezıgazdasági tevékenység folyik.
Különbözı növényeket termesztenek részint saját célra, részint piaci eladásra.
Trópusi esıerdı éghajlat. A trópusi esıerdık területe még ma is a legnagyobb (17 millió
km2) az összes természetes vegetációtípus közül. Ebben a zónában mindössze a terület
negyedrészét hasznosítják mezıgazdasági célra, ebbıl is csak 11 %-ot tesz ki a
növénytermesztés. Háromféle termelési típussal találkozhatunk itt: a győjtögetéssel, a
szúróbotos vagy kapás mőveléssel és az ültetvényes gazdálkodással.
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E területeken a lakosság rendszerint kis területen termeli meg magának az alapvetı élelmet
jelentı növényeket. Általában gumós növényeket termesztenek. Az édesburgonyát vagy
batátát, a trópusokon sokfelé termesztik. Közép–amerikai származású növény. Dél–Ázsiában
többnyire a jamszot termesztik, amely kuszónövény. Gumói keményítı tartalmúak. Dél–
Amerika és Afrika egyik legfontosabb tápláléknövénye a manióka. Megvastagodott gumói az
5 kg–ot is elérhetik. Lisztet készítenek belıle, amibıl lepény formájú kenyeret sütnek.
A piacra szánt növényeket ültetvényeken termesztik. Ezeket a lakosság csak kismértékben
fogyasztja, elsısorban Európa és Észak–Amerika piacaira exportálják. Ezek a következık.
Kakaó. Származási helye Dél–Amerika, ahol az indiánok már az Amerika felfedezése elıtti
idıszakban is fogyasztották. A kakaófa 5–6 méter magasra is megnı, s 5–6 éves korától
egészen 50–60 éves koráig hoz termést. Kauliflóriás növény, mintegy 20 cm nagyságú,
tojásalakú toktermései vannak.
A közvetlen napsugárzást nehezen viseli, ezért az ıserdıbıl meghagyott fák – az
úgynevezett "kakaódadák" – árnyékadó hatása alatt termesztik. Az erıs viharok jelentıs
károkat okozhatnak az ültetvényben. A virágzás után 6–7 hónap mulva érik be a termés,
amelynek betakarítása akkor kezdıdhet, amikor a toktermés sötétbarnává válik és a magok
zörögni kezdenek benne. Egy–egy toktermésen belül 50–70 kakaóbab van. Kakaóvajat,
fehérjét és keményítıt is tartalmaz, s élénkítı hatású theobromin található benne.A betakarítás
után a magokat erjesztik, pörkölik, megırlik és kakaóport vagy csokoládét készítenek belılük.
A belılük készített ital és csokoládé egyaránt magas kalória–tartalmú. A fehér színő
kakaóvajat gyógyszerek és kozmetikumok készítésére használják.
Legnagyobb termesztési helye Ghána, ahol a monokulturás kakótermelés csaknem az
ország teljes termıterületét elfoglalja. Jelentıs kakaótermelés folyik még Nigériában,
Kamerunban és Elefántcsontparton. A származási helyeként ismert Brazilia, csak a negyedik
helyen áll a világtermelésben.
Banán. Származási helye Délkelet–Ázsia trópusi területe. Innét arab hajósok révén került
Afrikába, onnét pedig Amerikába. Ma már a trópusokon mindenütt termesztik. Hat–nyolc
méter magasra is megnövı főféle. Törzse áltörzs, amely szorosan egymásra záródó
levélhüvelyekbıl alakul ki. Az ültetéstıl számított másfél éven belül fordul termıre.
Fürtökben növı termésének egy–egy kötege 20 kg súlyú is lehet. Sok faja ismeretes, amelyek
három csoportba szoktak sorolni.
(1) A pizángok, amelynek zöld termését az amerikai ıslakosság sütve fogyasztja. Fontos
néptáplálék, de nem kerül a kereskedelmi forgalomba.
(2) Ezt a csoportot olyan banánfajok alkotják, amelyeknek levélrostjai a manilakendert
adják, amely durva és erıs textilanyag. Legnagyobb területen a Fülöp–szigeteken termesztik,
de a mőszálak használata óta termelése csökken.
(3) Ebbe a csoportba olyan banánféléket sorolnak, amelyeket étkezési célokra
termesztenek. Ezek kerülnek a mérséklet övben élık piacaira. Éretten gyorsan feketedik és
romlik, emiatt a szállítást nehezen viseli. Ez az oka, hogy mág éretlenü, zölden leszedik és
hőtve szállítják. Majd a hőtıházakban tárolják és a keresletnek megfelelıen érlelik. Kellemes
illatú, tápláló gyümölcs.
Termesztésében Brazília áll az elsı helyen a világon. İt követik Ecuador, Panama, Costa
Rica, Honduras és Guatemala, az úgynevezett "banánköztársaságok". Európába fıleg
Afrikából érkezik a banán. A gyümölcsök közül az egyik legnagyobb mennyiségel szerepel a
világkereskedelemben.
Kaucsukfa. Származási helye a brazíliai ıserdı (Amazonas vidéke). Neve indián eredető, a
kahu–csu szóból származik, ami folyékony fát jelent. Kaucsukot több fafaj is ad az erdıben,
de a legtöbb kaucsuk a hevea brasiliensis–bıl nyerhetı. Ez 40–50 méter magasra növı, fehér
kérgő fa. Ha a kérgébe belevágnak, akkor tejszerő nedv folyik belıle: a latex.
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Ma már ültetvényeken termesztik, amiben egyre nagyobb szerephez jutott Dél–Ázsia. Az
ültetvények kaucsukfái 40–50 éven át is adják magukból az értékes nedvet. A mőanyagok
(mőgumik) terjedésével termesztése vesztett a jelentıségébıl.
Olajpálma. Származási helye a Kongó medence ıserdıi, ahol még ma is vadon él.
Kereskedelmi célokra azonban szinte kizárólagosan ültetvényeken termesztik.
Húsos termésének termésfalából pálmaolajot sajtolnak, amit az ıslakosság fıleg étkezési
célokra használ, de kozmetikumokat is készítenek belıle.
A magjából pálmamagolajat készítenek, ami a motorok be nem száradó kenıolaja.
Fı termesztıi: Nigéria és Brazília.
Kókuszpálma. Származási helye: az óceáni szigetvilág. A 10 centimétert meghaladó
nagyságú termése képes úszni a tenger felszínén, ezért a korallszigeteken és atollokon az elsı
megtelepedı növények között van.
Termésének külsı, rostos részébıl szınyegeket készítenek, belsı falának felaprózott,
száraz anyaga a kopra.
Ezenkívül termesztenek még főszernövényeket (vanília, bors, fahéj, szegfőszeg,
szerecsendió stb.) is.
Szavanna éghajlat. Az Egyenlítıtıl távolodva egyre határozottabban mutatkozik meg az
éghajlat évszakos jellege. Ez elsısorban abban nyilvánul meg, hogy eleinte egy rövidebb,
majd késıbb egy hosszabb száraz idıszak jelenik meg.
Ez az éghajlattípus nagyobb lehetıséget ad már a mezıgazdasági termelésre, mint a trópusi
esıerdı éghajlat, ezért itt nagyobb terület van már mővelés alatt. Az ıslakosság fogyasztására
cirok és köles szolgál elsısorban, de rizst és kukoricát is nagy területen termesztenek.
Cirok. Az afrikai és indiai szemiarid és arid területek hosszú tenyészidejő, melegigényes
gabonanövénye. Az édes vagy cukorcirok szárában sok cukor van, a belıle sajtolt, sziruppá
sőrített nedv olcsó édesítı anyag. Nálunk termesztett fajtái ipari növények.
Köles. Melegkedvelı, rövid tenyészidejő (60–90 nap) táplálék– és takarmánynövény.
Egyike a leginkább szárazságtőrı gazdasági növényeknek. Kína, India és Afrika szemiarid
területein ma is a fı gabona a durraköles. Kenyeret is készítenek belıle. Európában és
Amerikában takarmánynövénynek vetik.
Manióka. İshazája Dél–Amerika. Az egyenlítıi területek jellegzetes "burgonyája".
Keményítıtartalma két–háromszorosa a burgonyáénak. A belıle készült liszt (tapióka) fontos
export cikk is.
Nagy területen termesztenek olyan növényeket, amelyeknek a termékeit elsısorban
exportálják. Közülük a legjelentısebbek: a kávé, a cukornád és földimogyoró.
Kávé. Származási helye az Etiópia nyugati részén fekvı Kaffa tartomány. Innen a neve. Ott
ma is megtalálható a vadon élı kávéfa (Coffea arabica). Koffein nevő hatóanyaga nemcsak a
termésében, hanem a leveleiben és a szárában is megtalálható. A koffein serkentı és fáradtság
csökkentı hatású, az ereket tágítja.
A kávéültetvényeken a fa alakú növényt cserjévé nevelik. A cserjék az ültetéstıl számítva
4–5 év belül hoznak termést és mintegy 4–5 méter magasra nınek. A cserjék 20–30 éven át
kb. 1 kg nyerskávé termést adnak évente. A 30 éves kor után a terméshozam olyan rohamosan
csökken, hogy az ültetvényeket fel kell újítani.
A kávé leginkább az évi 20 fok középhımérséklető helyeket kedveli. A nagy melegek
kedvezıtlenek a számára. Ugyanakkor évente egy–két alkalommal a rövid ideig tartó nulla fok
alatti hımérsékleteket is elviseli. Csapadékigénye jelentıs, évi 1200–1600 mm, de csak ott
érik be, ahol az érés idején nincsen csapadék (szavanna éghajlat). Az erıs direkt sugárzás
kedvezıtlen hatással van rá, ezért a kakaócserjékhez hasonlóan magas fák – "kávédadák" – alá
ültetik.
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A terméshéjból kifejtett kávészemek nyers kávé formájában kerülnek a kereskedelembe.
Pörkölését már a felhasználási helyeken végzik.
Cukornád. Származási helye India. A pázsitfőfélékhez tartozik. A 3–6 méter magasra
megnövı cukornádat dugványozással szaporítják. A dugványozás utáni évben már aratható.
Évelı növény, de csak három–négy alkalommal lehet róla termést betakarítani. Utána újra
dugványozni kell. A Földünkön elfogyasztott cukornak több mint a 60 %–a a cukornádból
származik.
A 17–18 fokos évi középhımérséklet a kedvezı számára. Amíg a szárfejlıdés tart állandó
melegre és nedvességre van szüksége. A termesztésének az északi sark felé esı határát a +10
fokos januári izotermával szokták kijelölni. Az ettıl északra esı területeken már a cukorrépa
termesztése kerül elıtérbe. A cukor feldúsulásához viszonr már 3–4 hónap száraz idıszakra
van szüksége. Ennek folyamán a szárban lévı cukortartalom 13–15 %–ra emelkedik. A
szárfejlıdés alatti meleg és nedves igény, valamint az érés alatti száraz idúszak igény tipikus
szavanna növénnyé teszi.
A világon legnagyobb mennyiségben Kubában termelik, második helyen a Nyugat–indiai
szigetvilág és harmadik helyen Brazilia áll. Indiában is jelentıs mennyiséget termelnek.
Földimogyoró. Származási helye Dél–Amerika. Talajba fúródó termése 8–10 cm mélyen
érik meg. A termés 50 %–nyi olajat és 30–50 %–nyi fehérjét tartalmaz. Olaját használják
étolajnak és konzervek készítéséhez is. A cukrásziparban is elterjedt alapanyag.
Takarmányozási célú felhasználása is jelentıs.
A szavnna éghajlat szárazabb területeit kedveli, mert fejlıdéséhez a meleg és nedves
idıszak, éréséhez pedig a száraz idıszak a kedvezı. Minél több meleget kap, annál nagyobb
az olajtartalma.
A legjelentısebb termelıi Kína és India, de a legnagyobb exportálók Nigéria és Szenegál.
Sivatagi éghajlat. A sivatagokban az emberi élet az oázisokra korlátozódik. Szükség van
tehát ott is növényi táplálékra. Ezt a célt szolgálja a datolyapálma termesztése.
Datolyapálma. Termése a legfontosabb emberi táplálék az oázisban. Emellett a legjobb
minıségő termést exportálják, a gyengébb minıségőt pedig az állatokkal etetik meg.
Nagyon vízigényes növény. Egy közepes korban lévı fa naponta 400–500 liter vizet is
elpárologtat. Ezért termesztésénél nagyon fontos az ültetvény kutaktól vett távolsága. Egy jó
termıképességő pálma, amelynek jó a vízellátottsága is, évente 100–150 kg termést hoz.
Mediterrán éghajlat. Ebben az éghajlati típusban már megjelenik a hımérsékleti
évszakosság. Jellemzıje még a hımérséklet évi járásával ellentétes éven belüli
csapadékeloszlás.
Olajfa. A vadon növı olajfa tövises, levelei örökzöldek. Belıle nemesítették a tövis nélküli
olajfát, amelynek csonthéjas termései mintegy 25 % olajat tartalmaznak. A mediterrán
vidékeken ezzel az olajjal fıznek. Halkonzervek készítésénél is használják.
Citrusfélék. Legfontosabbak a narancs, a mandarin, a citrom és a grapefruit. Kellemes
ízőek, nagy cukor és C–vitamin tartalmúak.
Csak a mediterrán és a szubtrópusi nedves éghajlat alatt termeszthetık gazdaságosan.
Minél több a napsütéses órák száma, annál nagyobb a gyümölcsök cukor– és vitamin–
tartalma. A napsütéses órák számának növekedésével tehát javul a gyümölcsök minısége.
A termés beéréséhez legalább 5 olyan hónapra van szükség, amelyeknek
középhımérséklete 20 fok felett van. A negatív hımérsékletekre érzékeny. Virágzás idején
már néhány órás fagypont alatti hımérsékletek is elpusztíthatják az egész termést. Ha pedig
hosszabb ideig van -5 fok alatti hımérséklet, akkor maga a fa is elpusztulhat.
Vízigényük nagy. Az évi 1300–2000 mm csapadékot a nedves szubtrópusokon meg is
kapják, a mediterrán vidékeken azonban csak öntözéssel biztosítható a gazdaságos termelés. A
világ legnagyobb öntözött citrusligetei Kaliforniában vannak.
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Szılı. Az éghajlattal szemben igénytelenebb, mint a citrusfélék. Kontinentális, meleg
nyarú éghajlaton is jó termést ad, ha az évi középhımérséklet nincs jelentısen 10 fok alatt.
Hazánk ezért termesztésének északi határán fekszik. Ugyanakkor nem keveli az egész éven át
egyenletes meleget sem, ezért a trópusi éghajlat alatt nem termeszthetı.
A meleg nyár és a napsütéses ısz a kedvezı számára. A télállósága jó, még a -20 fok alatti
hımérsékleteket is képes átvészelni.
Vízigényének a tenyészidıszak alatt hullott 600–700 mm csapadékmennyiség felel meg.
Nem kedveli sem a hosszú száraz idıszakot, sem a hosszú csapadékos idıszakot.
Nedves szubtrópusi éghajlat. Mint a természetes növénytakaró ismertetésénél már
rámutattunk a nedves szubtrópusi területek egymástól meglehetısen távoli helyeken fordulnak
elı, s számos, a világon jól ismert kultúrnövény termıhelyei.
Gyapot. Több száz változatát alakították ki, amelyek mindegyike lágyszárú évelı növény.
A nedves szubtrópusi éghajlatnak csak a szárazabb területein terem jól. Termesztik a szavanna
éghajlatban is, sıt sivatagi területeken is, de ott csak megfelelı öntözés mellett terem.
A gyapot mint textilipari nyersanyag ismeretes. A gyapotszál a növény maghéját borító
szırökbıl áll, amelyeknek hossza az 50–60 mm–t is elérheti. Ezt nevezik pamutnak. A pamut
annál jöbb minıségő, minél hosszabb és minél finomabb a szál.
A gyapot melegkedvelı növény. A 10 fok alatti hımérsékleteken nem csírázik ki. Csak
azokon a területeken termeszthetı, ahol a fagymentes idıszak hossza legalább 150–180 nap.
A fagyokra ugyanis nagyon érzékeny. Ha a hımérséklet néhány órán át fagypont alatt marad, a
növény elpusztul. A bimbózástól a toktermések felnyílásáig 20 fok feletti hımérsékleteket
kíván.
Vízigénye kicsi. A tenyészidıszak alatt lehullott 300–350 mm csapadékkal is megelégszik.
A csapadékra elsısorban a tenyészidıszak elsı két harmadában van szükség, az utolsó
harmadban – amikor a tokok már felnyíltak – a csapadék rontja a minıséget.
Tea. A teacserje ıshazája Dél–Kína. Ott ma is vadon megtalálható. Örökzöld, babérlombú
cserje, amely kedveli a meleget, a bıséges, legalább 2000 mm–nyi csapadékot. A ritkán
elıforduló gyenge fagyokat is elviseli.
A hozzávetılegesen egy méter magas cserjérıl a levelek szedése egész évben át
folyamatosan történik. A hajtáscsúcsokon lévı világoszöld levelek adják a legjobb minıségő
teát.
Rizs. A búza után Földünk legfontosabb kenyérgabonája. İshazája Kelet–Kína. A rizsnek
számos fajtája van, ennek megfelelıen éghajlati igénye is változik.
Általában a 10 fok alatti évi középhımérsékletek alatt már nem termeszthetı. Ezért hazánk
a rizstermesztésnek is – éppenúgy, mint a szılı esetében is – az északi határán van.
Ugyanakkor vannak olyan rizsfajok, amelyeket egyenlítıi éghajlaton (Jáva) termesztenek.
Tenyészidıszaka alatt legalább 1200 napsütéses órát igényel.
A csapadék iránti igényét azért nehéz megállapítani, mert tenyészidejének 80 %–a alatt
vízzel kell elárasztani, függetlenül attól, hogy csapadék nélküli sivatagban vagy 2000 mm
feletti csapadékú éghajlaton termesztik.

Kérdések
1. Hogyan alakulnak ki a természeti zónák?
2. Mi a fı jellemzıje a talajok zonális eloszlásának?
3. Mi jellemzi a növénytakaró zonális eloszlását?
4. Melyek fı vonásai a növényi produktivitás földrajzi eloszlásának?
5. Melyek a fontosabb termesztett növények a trópusokon?
6. Melyek a fontosabb gazdasági növények a szubtrópusokon?
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