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Πού βρίσκονται τα τροπικά δάση και πως 

είναι το κλίμα τους.

 Τα τροπικά δάση εκτείνονται στην τροπική ζώνη, κυρίως γύρω 
από τον Ισημερινό. Στις περιοχές αυτές οι βροχοπτώσεις είναι 
συνεχείς και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 
βαθμούς Κελσίου καθ´ όλη τη διάρκεια του έτους. Στα τροπικά 
δάση συναντάμε δέντρα πλατύφυλλα, επίφυτα φυτά 
(προσκολλώνται στα κλαδιά και στους κορμούς των δέντρων), 
καθώς επίσης θάμνους και πόες.



Η χλωρίδα των τροπικών δασών.
 Οι συνθήκες, που επικρατούν εδώ, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη 

των φυτών. Τα φυτά των τροπικών δασών δεν σταματούν ποτέ την ανάπτυξή τους και δεν 
χάνουν τα φύλλα τους. Τα δέντρα μεγαλώνουν σε διαφορετικά ύψη, μέχρι και στα 50 μ. 
ακόμη. Έχουν πολύ πυκνό φύλλωμα, το οποίο εμποδίζει τις ακτίνες του Ήλιου να φθάσουν 
στο έδαφος, με αποτέλεσμα αυτό να είναι πάντα υγρό και σκεπασμένο από σάπια φύλλα. 
Οι θρεπτικές ουσίες, που προέρχονται από την αποσύνθεση των φύλλων, απορροφώνται 
από τις ρίζες των δέντρων.



Η πανίδα των τροπικών δασών
 Τα ζώα των τροπικών δασών είναι πολυάριθμα. Μια 

μεγάλη ποικιλία εντόμων, αραχνοειδών, φιδιών και 
πουλιών συμπληρώνει τον πληθυσμό των μικρών και 
μεγάλων ζώων που ζουν στα τροπικά δάση της Γης.



Οι Πυγμαίοι είναι μία φυλή της Κεντρικής Αφρικής. Το ύψος 
τους δεν ξεπερνά το 1.45 μ. και το βάρος τους τα 40 κιλά. 
Τρέφονται από το κυνήγι (πουλιά, αγριογούρουνα, αντιλόπες 
κ.ά.) και με καρπούς, ρίζες, φρούτα, μανιτάρια, μέλι κ.ά.
Κατασκευάζουν τις καλύβες τους, τα κρεβάτια τους και 
αντικείμενα καθημερινής χρήσης από τα κλαδιά και τα φύλλα 
των δέντρων.



http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2801
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10640/extras/gstd22_pygmaioi/index.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2820,10640/extras/gstd22_pygmaioi/index.html


 Οι Μπαντού ζουν στην Αφρική και είναι γεωργοί. Επειδή το έδαφος 
των τροπικών δασών είναι φτωχό σε θρεπτικά συστατικά, έχουν 
βρει έναν δικό τους τρόπο να το καλλιεργούν. Κάθε δύο χρόνια 
καίνε τα δέντρα μικρών περιοχών του δάσους, για να αυξήσουν τα 
θρεπτικά συστατικά του εδάφους δημιουργώντας έτσι νέα χωράφια. 
Δηλαδή δημιουργούν νέες περιοχές στο δάσος για να καλλιεργούν, 
όπου μεταφέρουν και τα χωριά τους. Φυτεύουν μανιόκ, από το οποίο 
παρασκευάζουν το ψωμί τους, καλαμπόκι, μπανάνες και άλλα φυτά.



Φωτογραφίες
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