
EKOSISTEMAK



BASAMORTUA

● Basamortua lurralde lehorra da, prezipitazio urrien ondorioz landare 
eta animalia populazio txikia duena.

● Basamortua Afrikan, Amerikan eta Ozeanian aurkitzen dira.
● Bataz besteko tenperatura 20ºC-tik gora eta gauetan oso 

tenperatura baxuak.
● Basamortuko landareak egokiak  dira oso ur gutxi behar izateko. 

Adibidez kaktusak.



ALPINOA

● Mendi altuetan ematen da klima hau, Amerikan eta Asian.
● Bataz besteko tenperatura 7ºC tik beherakoa da. 
● Prezipitazioa 1000 mm-tik gora izaten da urtean, euri ugari egiten 

du klima honetan.
● Mailakatuta altitudearen arabera.
● Tenperaturak eta prezipitazioak igo ahala aldatzen direnez 

landareak aldatzen dira, zuhaitz mota ezberdinak, zelaiak...



OIHAN TROPIKALA

● Tropikoan, ekuatorearen inguruan dagoen klima mota da.
● Urte osoan zehar tenperatura altuak.

○ Udan 25-30ºC
○ Neguan 20-23ºC

● Pretipitazioa hilabetero oso ugariak dira.
● Landaredia oso aberatsa da, zuhatza mota anitzak.



TAIGA

● Kontinenteen barnealdean, ipar hemisferioan.
● Tenperaturak 7º-tik 20ºC-ra -Prezipitazioak ez dira oso ugariak.
● Prezipitazio gehienak udan.
● Taiga Asia eta Amerikan aurkitzen dira.
● Taiga edo baso boreala:

○ Pinuz, izeiaz eta urkiaz osatuta dago.
● Belardia:

○ Buruxkaz eta  belar altuz osatuta 



TUNDRA

● Tenperaturak oso baxuak dira urte osoan zehar, neguko 
hilabeteetan -20ºC ko tenperaturak heltzen dira eta hilabete 
beroetan berriz, 5ºC. 

● Prezipitazioak oso urriak dira, hala ere ez da klima lehorra, 
tenperatura baxuak direla eta.

● Prezipitazioak 500mm - 1000mm bitartekoak dira. 
● Bi urtero ditu, negua, ia urte osoa irauten duen eta uda, hau motza 

eta hotza da.



BASOA
● Klima mediterraneoan, kontinentalean eta ozeanikoan aurkitu 

dezakegu. 
● Tenperatura 7ºCtik -20º Cra izaten da normalean 
● Basoa Afrikan eta Ozeanian aurkitu dezakegu 
● Zuhaitz eta zuhaixka ugari ditu



MESETA
● Afrikan kokatzen da.
● Goi-ordoki edo goi-lautada eskualde geografiko lau,, zabal eta 

garaia da.
● Goi-ordokien mugak garaiera aldaketez osatuak daude, hau da, 

mendiz eta amildegiz.
● Mesetak klima desertikoa dauka. Urtean zehar tenperatura 10.4ºC-

koa da.



SABANA

● Zona beroa da eta ekuatorearen inguruan ematen da
● Bataz besteko tenperatura 20ºC gradu gorakoa da (25ºC-27ºC)
● Euri asko egiten du, 2000mm-tik gora
● Landaredia oso anitza da



POLOAK

● Tenperaturak: bataz bestekoa 7ºC tik behera, negua oso gogorra 
da, -20ºC tik -50ºC artean. Udanarik ez dute, udan tenperaturarik 
altuena 10ºCkoa da.

● Prezipitazioak oso urriak
● Paisaia zuria da baina udan, tenperaturak igotzean tundra agertzen 

da.
● Zirkulu polarretatik poloetara
● Zonalde Artikoa gehiena ozeano bat da.
● Zonalde Antartikoa kontinente bat da.


