
2. Η ζωή στα τροπικά δάση 

  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της τροπικής ζώνης ;  

Στις τροπικές περιοχές της Γης έχουμε 

συνεχείς βροχοπτώσεις και θερμοκρασία που σ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν 

πέφτει κάτω από τους 200 – 300 C. Αυτές είναι ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη 

φυτών, τα οποία δημιουργούν τα τροπικά δάση. 

  

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τροπικού δάσους 

Στα τροπικά δάση συναντούμε δέντρα πλατύφυλλα, επίφυτα φυτά (προσκολλώνται 

στα κλαδιά και στους κορμούς των δέντρων), καθώς επίσης θάμνους και πόες. 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. 

 

Όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό συναντάμε τροπικά δάση φυλλοβόλων 

δέντρων, στα οποία οι βροχοπτώσεις σημειώνονται κυρίως έπειτα από περίοδο 

παρατεταμένης ξηρασίας. Η περίοδος των βροχοπτώσεων αποκαλείται υγρή 

περίοδος των μουσώνων. 

 

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 

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. Παίρνουν από το δάσος ό,τι 

χρειάζονται και σε ποσότητα μόνον όση χρειάζονται. 

Ζουν σε μικρές ομάδες και επικοινωνούν μεταξύ τους με τύμπανα που 

κατασκευάζουν από δέρματα ζώων. Κάνουν τις δουλειές τους πολύ νωρίς το πρωί < 

αργά το βράδυ, όταν δεν κάνει πολλή ζέστη και δεν έχει πολλή υγρασία. Πολύ 

συχνά αλλάζουν περιοχή, όταν δεν βρίσκουν τροφή (περίπου κάθε δύο μήνες). 

Περισσότερα στοιχεία στο Γράφημα "Οι Πυγμαίοι". 

  

Οι Μπαντού 

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. 

Περισσότερα στοιχεία στο Γράφημα "Οι Μπαντού". 

Γλωσσάρι 

Πολική ημέρα : η διάρκεια των έξι μηνών, κατά την οποία ο Ήλιος φωτίζει τις 

πολικές περιοχές της Γης 

Πολική νύχτα : η διάρκεια των έξι μηνών, κατά την οποία οι πολικές περιοχές της 

Γης δεν φωτίζονται από τον Ήλιο. 
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