
Θοδωρής Στάικος 



Τροπικά δάση 

    Τα τροπικά δάση φιλοξενούν περισσότερα είδη σε όλο τον 

κόσμο από όλα τα άλλα βιοσυστήματα . Περίπου το 80 τοις 

εκατό(%) των γνωστών βιοποικιλοτήτων του πλανήτη μπορεί 

να βρεθεί σε ένα τροπικό δάσος Το τροπικό δάσος είναι υγρό. 

Ψηλά, πλατύφυλλα αειθαλή δέντρα είναι τα κυρίαρχα φυτά, 

σχηματίζοντας ένα φυλλώδη θόλο πάνω από το δάπεδο του 

δάσους. Ψηλότερα δέντρα, που ονομάζονται emergents, 

μπορούν να αυξηθούν πάνω από το θόλο. Το επάνω μέρος της 

κομοστέγης υποστηρίζει συχνά μια πλούσια χλωρίδα από 

επίφυτα, συμπεριλαμβανομένων ορχιδέες, bromeliads, βρύα, 

και λειχήνες , που ζουν συνδεδεμένα με τα κλαδιά των 

δέντρων. Επίσης στο κάτω μέρος του δάσους συνήθως 

συναντάς σκιανθεκτικούς θάμνους, δέντρα και αμπέλια τα 

οποία σκαρφαλώνουν στους κορμούς για να βρουν φως. 



• Στα τροπικά δάση συναντούμε κυρίως τροπικά 

πουλιά, τζάγκουαρ, πίθηκους, μαϊμούδες, 

γορίλες, ερπετά όπως  φίδια (βόες, οχιές κ.α.) ή 

σαύρες. Επίσης τα δέντρα φιλοξενούν πολλές 

νυχτερίδες βαμπίρ και δηλητηριώδης 

βατράχους ή βατράχους των δέντρων. 

   Έξω από αυτά βρίσκουμε γιγάντιους 

μυρμηγκοφάγους  και πολύ σπάνια τίγρεις ή 

αντιλόπες. 

Ζώα των τροπικών δασών 



 



 



 



Σαβάνα 

• Η σαβάνα είναι μεγάλη πεδινή έκταση στις χώρες των τροπικών 

περιοχών, με υψηλή και αδρή ποώδη βλάστηση ύψους 3-4 μ. 

και περισσότερο, συγκροτημένη από δημητριακά φυτά, 

διάσπαρτα δέντρα (ακακίες, μπαομπάμπ, αρτόκαρποι, φοίνικες 

κ.ά.) ή και μικρές συστάδες δέντρων και αγκαθωτών θάμνων. 

Όλα τα φυτά της σαβάνας είναι προσαρμοσμένα στην 

αντιμετώπιση της ξηρασίας. Στην υγρή εποχή των βροχών, η 

βλάστηση αναπτύσσεται γρήγορα, η ροή του νερού στα 

ποτάμια αυξάνεται απότομα, ενώ στην ξηρή εποχή, που 

παρατείνεται από 3 έως 10 μήνες, το χόρτο καίγεται 

(ξεθωριάζει), τα περισσότερα δέντρα και οι θάμνοι αποβάλλουν 

το φύλλωμά τους, η στάθμη του νερού στα ποτάμια χαμηλώνει 

σε μεγάλο βαθμό. 



Τα ζώα της σαβάνας. 

• Ο ζωικός κόσμος της ζώνης των σαβάνων, αποτελείται κυρίως 

από οπληφόρα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται τα 

μεγαλύτερα σε όγκο χερσαία ζώα (ελέφαντες, ιπποπόταμοι, 

ρινόκεροι, καμηλοπαρδάλεις, γκνου, αντιλόπες, ζέβρες κ.ά.) 

Επίσης φιλοξενούνται και αρπακτικά (λιοντάρια, τίγρεις, 

λεοπαρδάλεις, πούμα κ.α.) που κυνηγούν τα κοπαδιαστά 

θηράματά τους με ευκολία λόγω της υψηλής βλάστησης.  







Τέλος 

• Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!! 

Χα! Χα! Χα! 


