
11. Ζώνες βλάστησης 

  

Ζώνες Βλάστησης - Χλωρίδα και Πανίδα 

Σύμφωνα και με τις κλιματικές ζώνες έχουμε τις αντίστοιχες ζώνες βλάστησης, οι 

οποίες επηρεάζονται και αυτές από τους ιδιαίτερους τοπικούς παράγοντες, όπως 

το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, τους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, την 

υγρασία και το ύψος της βροχής. 

Από την ποσότητα και το είδος  των φυτών (χλωρίδα) κάθε περιοχής, εξαρτάται 

και το είδος των ζώων (πανίδα) που ζουν σ’ αυτήν. 

 

Πολική ζώνη  

Στις περιοχές που δεν είναι σκεπασμένες με πάγους μπορεί να συναντήσει κανείς 

την τούνδρα, δηλαδή μια περιοχή με αραιή βλάστηση από βρύα, λειχήνες, 

μικρούς θάμνους και νανώδη δέντρα. Στη βλάστηση αυτή μπορούν να ζήσουν 

τάρανδοι, λύκοι, η πολική αλεπού, η αρκούδα, ο λαγός, αποδημητικά πουλιά κ.ά. 

 

Εύκρατη ζώνη  

Κατεβαίνοντας νοτιότερα της τούνδρας και καθώς μπαίνουμε πλέον στην εύκρατη 

ζώνη θα συναντήσουμε δάση κωνοφόρων (πεύκα, έλατα) που αποτελούν 

την τάιγκα. Την ίδια βλάστηση θα συναντήσουμε και σε περιοχές με μεγάλο 

υψόμετρο. 

Προχωρώντας χαμηλότερα τόσο σε γεωγραφικό πλάτος, όσο και σε υψόμετρο, θα 

συναντήσουμε τα δάση φυλλοβόλων δέντρων (οξιές, βελανιδιές), λιβάδια με ξηρό 

κλίμα που ονομάζονται στέπες και τη μεσογειακή βλάστηση (ελιές, αμπέλια). 

Στη ζώνη αυτή συναντάμε μεγάλη ποικιλία ζωικών οργανισμών. Είναι τα κατοικίδια 

ζώα και αυτά που ζουν ελεύθερα στη φύση. 

  

 



Τροπική ζώνη  

Στη ζώνη αυτή κυριαρχούν τα τροπικά βροχερά δάση (Rain Forests), στα οποία 

συναντώνται πίθηκοι, φίδια και τροπικά πουλιά. 

Επίσης αναπτύσσεται η σαβάνα, που αποτελείται από φοίνικες, κάκτους και 

φυλλοβόλα δέντρα με μικρά φύλλα και αγκάθια. Εδώ ζουν ελέφαντες, ζέβρες, 

τίγρεις, λιοντάρια κ.λπ. 

Ακόμη αναπτύσσεται η στέπα (όπως και στην εύκρατη ζώνη), η οποία αποτελείται 

από μικρούς θάμνους και μικρά δέντρα. Στις στέπες ζουν χορτοφάγα ζώα (άλογο, 

καμήλα), τρωκτικά (χάμστερ, κουνέλια), σαύρες και φίδια. 

  

Γλωσσάρι 

Βλάστηση : ο τρόπος ανάπτυξης των φυτών μιας περιοχής 

Βρύα : πολύ μικρά φυτά (μερικά τα παρατηρούμε μόνο με μεγεθυντικό φακό), που 

σχηματίζουν τάπητες και καλύπτουν βράχια, δέντρα, κεραμίδια κ.λπ. 

Λειχήνες : φυτικοί οργανισμοί που ζουν σε όλες τις περιοχές του κόσμου, αλλά 

κυριαρχούν σε περιοχές, όπου δεν μπορούν να επιβιώσουν άλλα φυτά, όπως στις 

πολικές περιοχές και στα πολύ μεγάλα υψόμετρα 

Πανίδα : το σύνολο των ζώων που ζουν σε μια περιοχή μια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή 

Φυτική διάπλαση : είδος βλάστησης χαρακτηριστικό μιας περιοχής 

Χλωρίδα : το σύνολο των αυτοφυών φυτών που υπάρχουν σε μια περιοχή. 
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