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Flórabirodalmak: Holarktis (északi mérsékeltövi)
Paleotrópis (óvilági trópusi)
Neotrópis (újvilági trópusi)
Australis
Capensis (Fokföldi)
Antarctis

Faunabirodalmak: Arctogea (északi mérsékeltövi és afrikai
Neogea (újvilági)
Notogea (ausztáliai)
Antarctogea (antarktiszi)



BIOBIRODALMAK
(Müller, 1981 szerint)

Holarctis
Paleotropis
Neotropis
Australis
Archinotis (Antarktis)

Holarktikus birodalom 
(Holarctis)

nearktikus (Észak-Amerika)

Palearktikus (Eurázsia, Izland, 
Kanári-szgk, 
Korea, Japán, É-Afrika)

régiók



Paleotrópikus birodalom
(Paleotropis)

etiópiai (trópusi-afrikai)

madagaszkári

keleti (India, Hátsó-India
a Wallace-vonalig)

régiók

Wallace-vonal: a notogea (ausztraliai) és az afro-eurázsiai
faunatartomány (Arctogea faunabirodalom része) keleti (orientalis)
faunája keveredik            átmeneti jelleg

Ausztráliai birodalom
(Australis)

ausztráliai (Ausztrália, 
Új-Guinea, Óceánia, 
Új-Kaledónia, Solomon-szgk)

Új-zélandi (Új-Zéland, 
Hawai egy része)

hawaii (Hawai nagyobb 
része)

régiók



Neotrópikus birodalom – Közép- és Dél-Amerika, Antillák
(Neotropis)

Antarktiszi birodalom – Antarktisz, Dél-Amerika és Új-Zéland
(Archinotis) nyugati része

A biobirodalmakon belül faunaterületek különíthetők el a 
jellemző állatvilág alapján

Neotropis: 
braziliai: óriás hangyász, boa, oposszum, tukán, nutria,

bőgőmajom, ara-papagáj, pekari

chilei: puma, csincsilla, kondorkeselyű, nandu, 
pampaszi üreginyúl



Paleotropis
Indo-maláji: közönséges makákó, orangután, gibbon,

repülő mókus, koboldmaki, tigris,
páva, jávai tobzoska

Nyugat-afrikai: vidra, okapi, óriás hangyász, csimpánz,
gorilla, óriás tobzoska, szirti borz

Kelet-afrikai: afrikai orrszarvú, gnú, varacskos disznó,
víziló, kígyászkeselyű

Australis
ausztráliai: kacsacsőrű emlős, óriás kenguru, lantmadár,

erszényes farkas, emu, fekete hattyú

Új-zélandi: hidasgyík, kivi, mézmadár, keapapagáj, 
erdei tyúk



Holarctis
palearktiszi:  farkas, hiúz, ürge, hermelin, siketfajd,

kecsege, sarki nyúl, rozsomák, szibériai mókus

nearktiszi: prérifarkas, prérikutya, prérifajd, 
csörgőkígyó, gyalogkakukk



FLÓRABIRODALMAK

Neotrópikus flórabirodalom – kaktuszfélék, Agave-fajok, 
Yucca-félék, ananászfélék (Bromelia-fajok), mahagónifa, 
kaucsukfa, burgonyafélék

Paleotrópikus flórabirodalom – borostyánfélék, eperfafélék, 
fagyöngy-fajok, fikusz-félék

Ázsiában: szömörce-fajok, selyemkórófélék

Afrikában: nenyúljhozzám-félék, bambusz-fajok, madárfészek-páfrány

A flórabirodalom legnagyobb fajdiverzitású területei: Madagaszkár,
Indonéz-szigetvilág

Ausztráliai flórabirodalom – számos bennszülött flóraelem:
Eukaliptusz-fajok,  mirtusz-félék, Protea-fajok



Holarktikus flórabirodalom – bükk-, juhar-, hárs-, mogyoró-,
jegenyefenyő-félék a fák köréből

Lágyszárúak közül: ernyősvirágzatúak és a boglárkafélék

Capensis flórabirodalom – Dél-Afrika mediterrán darabja.
Muskátli-félék (Pelargonium-fajok)
Erika-félék, jégvirágfélék, frézia, 
gerbera, aszparagusz-fajok

Antarctis flórabirodalom – Új-Zéland, Valdívia, Tűzföld, és az 
óceánok déli részén található szigetek
Déli-bükk, Araucaria-fajok,
Veronika-félék, fukszia (Fuchsia-fajok)



A földrajzi övezetesség



A Kárpát – medencét szinte 
minden irányból magas-
hegységek zárják körül. 

A hegységek közvetítő és szűrő
szerepet játszanak a flóra és 
fauna kialakulásában. 

Az általános zonalitás
átrendeződik a Kárpátok 
gyűrűjében. 

Rövidtávú grádiensekkel táj –
jellegű élőhely – komplexek 
jönnek létre.





Pannon életföldrajzi régió



KKüüllöönfnfééle eredetle eredetűű flflóórara-- éés faunaelemek tals faunaelemek taláálkozlkozáási si öövezetevezete

A Kárpát-medence mint életföldrajzi fókuszterület



AREÁK, AREATÍPUSOK

Minden faj (vagy más taxon) a reá jellemző földrajzi elterjedési 
területtel, ún. areával rendelkezik, ami tükrözi éghajlati alkalmazkodottságát. 
A sokféle elterjedési mintázat alapján típusokat jelölünk ki (az ún.
areatípusokat), s a hasonló elterjedésű fajokat azonos típusba soroljuk.
Az areatípusokat aszerint állapítjuk meg meg, hogy az illető faj (taxon)

elterjedési súlypontja hová esik
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Endemizmusok – bennszülött fajok

A magyar flóra egyik legnagyobb értékét az endemikus (bennszülött), illetve a 

szubendemikus fajok jelentik. A Kárpát-medence bennszülött növényfajainak száma 

több mint 70, ebből hazánk területén él több mint 60 faj Mindössze két gyakori faj van

közöttük (a magyar szegfű /Dianthus giganteiformis subsp. pontederae/ és a budai 

imola /Centaurea scabiosa subsp. sadleriana/, a többi közepesen vagy nagyon ritka, 

illetve kis egyedszámú populációkban él. Dolomitlen /Linum dolomiticum/, tornai vértő

/Onosma tornensis/, magyar gurgolya /Ferula sadleriana/, magyar mézpázsit 

/Puccinellia hungarca - kipusztult!/

Puhatestűek 40%-a, kaszáspókok 28%-a, futóbogarak, rákok, tegzesek jelentős 

része.



• Pilisi/dolomit lenTornai vértő



Rákosi vipera – Vipera ursini rakosiensis



Bánáti bazsarózsa (Paeonia banatica)



Reliktumok

A reliktum, vagy maradványfajoknak ritkaságuk mellett flóra-

és vegetációtörténeti jelentőségük van. Preglaciális, illetve 

interglaciális reliktumnak 9 fajt, glaciális, illetve posztglaciális 

hidegkori maradványnak 25 fajt tartanak. Közülük néhány csak 

egyetlen vagy jobbára kis egyedszámú populációban fordul elő. 

Ilyen pl. a tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccos) vagy az északi 

sárkányfű (Dracocephalum rhuyschiana). 

A posztglaciális, melegkori reliktum növényfajok száma 24. 

Tercier reliktumok: Jósika orgona, hévízi tündérrózsa.

Alpesi gőte, havasi cincér, egyes araszolólepkék 

(Entephria cyanata, Drusus trifidus)



Alpin és boreális elemek

Magyarországon az alpin flóraelemek előfordulása a 
Nyugat-Dunántúl egyes részeire korlátozódik, számuk igen kicsi.
Az alpin eredetű, ún. dealpin fajokat a hazai flórában bennszülött 
alfajok képviselik, mint pl. a magyar cifra kankalin 
(Primula auricula subsp. hungarica). 
Az arktikus-alpin elemek a boreális tűlevelű erdőzóna fenyveseinek és 
lápjainak jellemző fajai. Néhány képviselőjük és a hazai flórában az 
Alpok felől az Alpokalja hűvös-nedves patakvölgyeibe lehúzódó
havasi éger (Alnus viridis), a kárpáti jellegű szilikátszikla-gyepekben
a pillás szirtipáfrány (Woodsia ilvensis) vagy a tőzeglápjainkon
reliktumként fennmaradt tőzegeper.

Gatyáskuvik, törpekuvik (Kárpátok!), tőzeglápi gyöngyházlepke, 
urali bagoly, császármadár, fehérhátú kakopáncs



Medvefül kankalin

Primula auricula ssp. hungarica

Hegyi éger(Alnus viridis)



Kárpáti elemek

A Kárpátokra jellemző elterjedésű növényfajok közül 
szintén kevés él hazánkban, a magyar flórának mindössze 
1%-át alkotják. Az Északi-Kárpátok bennszülött növényei közül 
előfordul pl. a kárpáti sisakvirág (Aconitum lycoctonum subsp. 
moldavicum), a kövér daravirág (Draba lasiocarpa) és az ikrás 
fogasír (Cardamine glandulifera). 
A kalati-kárpáti flóraelemek közül még kevesebb éri el hazánk
területét, ilyen pl. a Teleki-virág (Telekia speciosa).

Kárpáti forráscsiga, egyes futóbogarak, álkérészek, tegzesek, 
lepkenemzetségek (Psodos, Erebia fajok)



Kövér daravirág/Draba lasiocarpa



Dacikus elemek

Erdély hegyvidékeinek jellemző flóraelemei, hazánk 
területén kevés fajuk él, főként az Északi-Középhegységre jellemzők. 
Ilyen pl. a pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) és a széleslevelű
koronafürt (Securigera elegans), kárpáti sáfrány (Crocus hauffelianus),
Néhány fajnál - ilyen pl. 
a Waldstein-pimpó (Waldsteinia geoides) vagy a kakasmandikó
(Erythtronium dens-canis) a dacikus és az illír elterjedés egyedien
kombinálódik a Kárpát-medencében. 
Mindössze 0,5%-át teszik ki a magyar flórának.

Erdélyi ajtóscsiga, bánáti csiga, piroslábú hegyisáska, 
erdélyi futrinka



Pirosló hunyor

Kakasmandikó
Waldstein-pimpó

Kárpáti sáfrány



Szubmediterrán és pontomediterrán elemek

Viszonylag sok a szubmediterrán flóraelem a bokorerdők, 
a melegkedvelő tölgyesek, a mészkő- és a dolomitsziklagyepek,
valamint a homoki gyepek növényfajai között. Részesedésük a 
magyar flórában jelentős, 18% körüli, s ezzel a legjelentősebb
növényföldrajzi színezőelemek közé tartoznak. Leginkább ismert 
képviselőik a virágos kőris (Fraxinus ornus), a molyhos tölgy 
(Quercus pubescens), a naprózsa (Fumana procumbens), 
a tatár juhar (Acer tataricum) és a vitézvirág (Anacamptis pyramidalis).

Gyöngybagoly, szitakötők, lepkék, madarak, egyeneszárnyúak, 
öves szkolopendra, óriás énekeskabóca.



Karszbokorerdő

Tatárjuhar - Acer tataricum



Nyugat-balkáni (illír) elemek és kelet-balkáni (moesiai) elemek

Elterjedésük súlypontja a Balkán-félsziget nyugati, illetve keleti 
területeire esik. Innen terjedtek el Magyarország Ny-DNY-i, 
illetve a Kárpát-medence keleti pereme felé. Az illír elemek aránya 
a hazai flórában mindössze 2%, ismertebb képviselőik a zalai bükköny 
(Vicia oroboides), a kisvirágú hunyor 
(Helleborus dumetorum subsp. dumetorum), pufók árvacsalán 
(Lamium orvala).
A moesiai elemek száma még kisebb, részesedése csak 1,5%. 
Fontosabb képviselőik a cserszömörce (Cotinus coggygria), 
az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a csertölgy (Quercus ceris), 
és a magyar zergevirág (Doronicum hungaricum).

Nyugati ajtóscsiga, röpképtelen egyenesszárnyúak és még számos
csigafaj.



Cserszömörce – Cotinus coggygria

Magyar zergevirág



Pontuszi és déli-kontinentális elemek

Eurázsia kontinentális sztyepp és erdőssztyepp zónájára jellemző
fajok, amelyek nyugati elterjedési határa többnyire a 
Kárpát-medencében vagy a Bécsi-, illetve a Morva-medencében van. 
Ismertebb képviselőik az erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), 
a gumós macskahere (Phlomis tuberosa), és a sárga len (Linum flavum). 
Részesedésük a magyar flórából, 5%.

Kardoslepke, magyar téliaraszoló, magyar faaraszoló, 
magyar púposszövő



A mocsári teknős két
különböző refugiumból
terjedő alfaja átfedésbe 
kerül és hibridizálódik
a Kárpát-medencében:

(i) a ponto-kaszpi gócú
törzsalak (Emys o. orbicularis)

és (ii) a Balkán felől érkező
E. o. hellenica (Fritz 1992). 

A Kárpát – medence a legtöbb
esetben a Balkán felől, 
a pontomediterrán
gócterületből népesül be



Turáni (aralo-kaszpi) félsivatagi elemek

A Kaszpi-tengertől északra kezdődő és a turáni félsivatagok,
az ürmös szikes puszták felé húzódó elterjedésű, Magyarországon
a nyílt edafikus gyepekre (homok-, szikespuszta, löszfal) jellemző
fajok. E növényfajok elterjedésének nyugati határa szintén a 
Kárpát-medencében, illetve annak nyugati peremén van. 
Képviselőik: pozsgás zsázsa (Lepidium cartilagineum), 
pamacslaboda (Krascheninnikovia ceratoides). 
A hazai flórának mindössze 1%-át alkotják.

Atlantikus és szubatlanti elemek

A Kárpát-medence nyugati és északi peremterületein viszonylag 
elterjedtebbek, mint pl. a német rekettye (Genista germanica), 
csarab (Calluna vulgaris), a seprűzanót (Cytisus scoparius) és a 
babérboroszlán (Daphne laureola). Flóránknak mindössze 3%-át 
teszik ki.



Adventív elemek

A magyar flórában jelenleg 350 körüli az adventív taxonok 
száma, ami az alfajok figyelembevételével kb. 15%-ot jelent. 
Közéjük tartoznak éppúgy a csak lokálisan vagy időnként 
megjelenő kerti gyomok, mint az időnként és helyenként kivaduló, de
agresszívan terjedő, az őshonos flórát kiszorító, vegetációt és 
élőhelyeket degradáló, biodiverzitást drasztikusan megváltoztató, 
spontán terjedő gyomok és szándékosan betelepített gazdasági 
növények. Ez utóbbiak az összes adventív fajnak 1/7 - 1/5 részét 
teszik ki.



Eurázsiai elemek:
Európa és Ázsia mérsékelt övi területén általánosan elterjedtek. 
Nyír - Betula pendula, erdeifenyő - Pinus sylvestris, 
réti boglárka - Ranunculus acer.
Erdei és réti növényeink nagy része.  22.5%

Európai elemek: mogyoró - Corylus avellana, 
kocsányos tölgy - Quercus robur, lucfenyő - Picea abies, 
bükk - Fagus sylvatica, korai juhar - Acer platanoides.
Összesen: 20,4%



Kontinentális elemek:

Eurázsi belső kontinentális sztyep és erdős-sztyep területeire 
jellemzők. Lappangó sás - Carex humilis, 
árvalányhaj-fajok - Stipa-fajok nagy része, 
tavaszi hérics - Adonis vernalis,
tátorján - Crambe tatarica. 
Összesen: 11%

Sztyeppei állatfajaink jelentős része a Kárpát-medencébe a 
Jégkorszak után  DK irányból a Vaskapu felől nyomult be. 
Ponto-kaszpi elterjedésű fajok: ürge (Citellus citellus), 
hörcsög (Cricetus cricetus), földikutya.



Törpemandula (Amygdalus nana)



Macskahere (Phlomis tuberosa)

Földikutya

Tátorján



Túzok



Cirkumpoláris elemek: az egész holarktikus területeken elterjedt. 
Erdei madársóska - Oxalis acetosella, közönséges boróka –
Juniperus communis,erdei málna - Rubus idaeus, fekete áfonya –
Vaccinium myrtillus.
Összesen: 8%

Kozmopolita elemek: csaknem az egész Földön elterjedtek. 
Sasharaszt - Pteridium- fajok, mezei zsurló - Equisetum arvense, 
nád - Phragmites australis, apró békalencse - Lemna minor. 
Összesen: 6,5%



Struccpáfrány (Matteuccia sruthiopteris)









KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüket!ket!
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