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Γνωρίσματα που εξετάζουμε
1. Γεωγραφική εξάπλωση
2. Γνωρίσματα κλίματος (θερμοκρασία, κατακρημνίσματα)
3. Ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος (ð.÷. 
διαταραχές, ξηρασία, περιοριστικότητα θρεπτικών 

ÅÉÓÁÃÙÃÇ  ÓÔÉÓ ÌÅÃÁÊÏÉÍÏÔÇÔÅÓ

στοιχείων)
4. Τύποι εδαφών και διεργασίες κατά την εδαφογένεση
5. Κυρίαρχες βιοτικές μορφές φυτών, στρωματοποίηση 

& ιδιαίτερες προσαρμογές βλάστησης
6. Κυρίαρχα τάξα ζώων (προσαρμογές: ìïñöïëïãéêÝò, 
φυσιολογικές και συμπεριφοράς)

7. Επιδράσεις του ανθρώπου

Είναι βιοκοινότητες (Þ οικοσυστήματα) που 
καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές

Μεγακοινότητες (Þ ÌåãáïéêïóõóôÞìáôá)

Κάθε μία χαρακτηρίζεται από το κλίμα της 
περιοχής και τον τύπο της βλάστησης που 
αναπτύσσεται ως συνέπεια του κλίματος

Κλίμα

Βιοκοινότητα

Καθοριστικά συστατικά του κλίματος: 
κατακρημνίσματα και θερμοκρασία.

Έδαφος

Κατανομή χερσαίων μεγακοινοτήτων σε σχέση προς 
θερμοκρασία και ετήσια κατακρημνίσματα

Γεωγραφική εξάπλωση χερσαίων μεγακοινοτήτων

 Κλίμα: ψυχρό, λίγα κατακρημνίσματα  

Τούνδρα: Αβιοτικά γνωρίσματα

(125 mm)

 Έδαφος: οργανικό, άγονο, συνεχώς 
παγωμένο, περιορισμένη εδαφογένεση
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Βρύα, λειχήνες, ποώδη φυτά (αγρωστώδη, πλατύφυλλα,
κυπεροειδή), θάμνοι (Salix spp.)

Βιοτικές μορφές και ιδιαιτερότητες:
συνθώμωση (tussock) αγρωστωδών

Τούνδρα: Βλάστηση

βλαστικός τάπητας (Βρύα, Ericaceae öõôÜ)
αειθαλείς και σκληρόφυλλοι θάμνοι

Ποικιλότητα: χαμηλή
Προσαρμογές: Αντοχή στο κρύο
άνθη ευδιάκριτα στους επικονιαστές
διασπορά σπόρων με τον άνεμο

Πουλιά: μεταναστευτικά (αετοί, γερακοειδή)
Θηλαστικά (ενδόθερμα): τρωκτικά (ð.÷. Lemus sp.),
λαγοί, τάρανδος, βοοειδές Ovibos moschatus,
πολική άρκτος, λύκος, είδη αλεπούς

Π λό λή

Τούνδρα : Ζωοκοινότητα

Ποικιλότητα: χαμηλή
Προσαρμογές αντοχής στο κρύο:

Μορφολογικές: σώμα με μικρή επιφάνεια ανά όγκο 
παχύ στρώμα φτερών (πουλιά) Þ δέρματος 
(θηλαστικά)

Φυσιολογικές: συσσώρευση λίπους
Συμπεριφορά: μετανάστευση (πουλιά)

κυνήγι

Εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων

Τούνδρα: Επιδράσεις ανθρώπου

Κατασκευή δρόμων

ρύπανση (ραδιενέργεια, τρύπα όζοντος,

Exxon Valtez 1989)

έκλυση μεθανίου

Κλίμα: Ψυχρό τον χειμώνα (6 μήνες παγετός) κρύο

το καλοκαίρι (50-100 ημέρες χωρίς

Βόρεια Κωνοφόρα ∆άση (Taiga): 
Αβιοτικά γνωρίσματα

το καλοκαίρι (50-100 ημέρες χωρίς

παγετό)

κατακρημνίσματα: 300-500 mm

Έδαφος: οργανικό, άγονο, παγωμένο τον χειμώνα

Αργή αποικοδόμηση

Êõñéáñ÷ïýí ôá áåßöõëëá êùíïöüñá åßäç: Picea glauca,

Abies balsama, Pinus resinosa, Tsuga canadensis, Picea
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Βόρεια Κωνοφόρα ∆άση (Taiga):
Βλάστηση

mariana, Pinus cortota, Pinus pondersoa, Pseudotsuga

menziesii, Abies lasiocarpa

Θάμνοι, ποώδη φυτά: χαμηλή ποικιλότητα

Âñýá

Πολλά åßäç μανιταριών

ÂéïôéêÝò ìïñöÝò

ÄÝíäñá áåßöõëëá ìå êùíéêü ó÷Þìá. Φýëëá:

Âüñåéá Êùíïöüñá ÄÜóç (Taiga):
ÂëÜóôçóç

ñ ö ì ì
âåëïíïåéäÞ óêïôåéíïý ÷ñþìáôïò

Ðïéêéëüôçôá: ÷áìçëÞ. Êõñéáñ÷ïýí 1-3 åßäç äÝíäñùí 
ÐñïóáñìïãÝò: Áíôï÷Þ óôï êñýï
Áåßöõëá: ðñïóáñìïãÞ óôï Üãïíï Ýäáöïò

ðáñáãùãÞ ïõóéþí ðñïóôáôåõôéêþí áðü φυτοφάγους
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ÐïõëéÜ: ìåôáíáóôåõôéêÜ (áåôïß, ãåñáêïåéäÞ)
ÈçëáóôéêÜ (åíäüèåñìá): ôñùêôéêÜ, ëáãïß, åëÜöéá (άλκη

ôÜñáíäïò, κόκκινο ελάφι), ëýêïé, áëåðïýäåò, ëßãêáò,

Âüñåéá Êùíïöüñá ÄÜóç (Taiga):
Ζωοκοινότητα

)
íõößôóåò, Gulo gulo, Üñêôïé, íõ÷ôåñßäåò

Ðïéêéëüôçôá: ìÝôñéá
ÐñïóáñìïãÝò: Áíôï÷Þ óôï êñýï (óþìá ìå ìéêñÞ

åðéöÜíåéá áíÜ üãêï)
¢ëëåò óôñáôçãéêÝò: ÌåôáíÜóôåõóç, ×åéìÝñéá íÜñêç

åêìåôÜëëåõóç îýëïõ (Σκανδιναβία – Β. Αμερική –
Σιβηρία)

Âüñåéá Êùíïöüñá ÄÜóç (Taiga):
Επιδράσεις ανθρώπου

öáéíüìåíï èåñìïêçðßïõ (Ýêëõóç ìåèáíßïõ, αύξηση 
φυτομάζας)

ñýðáíóç (ñáäéåíÝñãåéá, όξινη βροχή)
êõíÞãé (εμπόριο γούνας)
χρήσεις οργανικών εδαφών

ÁâéïôéêÜ ãíùñßóìáôá:

Åýêñáôá ∆Üóç

×áñáêôçñéóôéêü: Ïé ÷ñùìáôéóìïß ôùí öýëëùí ôï 
öèéíüðùñï

Êëßìá: øõ÷ñüò ÷åéìþíáò, æåóôü ôï êáëïêáßñé
(ðåñßïäïò αύξησης: 6 ìÞíåò)

Κáôáêñçìíßóìáôá: (500-1500 mm ετησίως)

¸äáöïò: ïñãáíéêü, ãüíéìï, pH åëáöñþò üîéíï

Ôï íåñü ãßíåôáé óõ÷íÜ ðåñéïñéóôéêü

Êõñßáñ÷á ãÝíç ðëáôýöõëëùí äÝíäñùí: Quercus, Acer,
Fagus, Castanea, Carya, Ulmus, Tilia, Juglans

Óôñùìáôïðïßçóç: 5 üñïöïé
1ïò: (áíþôáôïò ýøïò 15-30 m): äÝíäñá ôùí 

êõñßáñ÷ùí åéäþí

Åýêñáôá ∆Üóç: ÂëÜóôçóç

êõñßáñ÷ùí åéäþí
2ïò: äåíäñýëéá ôùí êõñßáñ÷ùí åéäþí, äÝíäñá  Üëëùí 

åéäþí
3ïò: èÜìíïé
4ïò: ðïþäçò âëÜóôçóç
5ïò: (êáôþôáôïò óôï Ýäáöïò): âñýá, ëåé÷Þíåò

Åðßóçò, αρκετά áíáññé÷þìåíá öõôÜ

1. Êùíïöüñá êáé ðëáôýöõëëá öõëëïâüëá: Þôáí ôï 
êáôáëçêôéêü óôÜäéï óå âüñåéá êáé êåíôñéêÞ Åõñþðç, 
áíáôïëéêÞ Áóßá êáé íïôéïáíáôïëéêü ôìÞìá ôçò Â. 
ÁìåñéêÞò. Ôþñá õðÜñ÷ïõí ëßãá

2. Êùíïöüñá êáé ðëáôýöõëëá áåßöõëëá: êõñéáñ÷ïýóáí 
óå ìåóïãåéáêÝò ðåñéï÷Ýò. Ôþñá óå ×éëÞ, ÍÝá

Åýêñáôá ∆Üóç: Κύριοι ôýðïé âëάστησης

óå ìåóïãåéáêÝò ðåñéï÷Ýò. Ôþñá óå ×éëÞ, ÍÝá 
Æçëáíäßá, Ôáóìáíßá êáé Íüôéá ÁöñéêÞ 

3. Ðëáôýöõëëá öõëëïâüëá: êÜëõðôáí ìåãÜëåò 
ðåñéï÷Ýò óå Åõñþðç, âüñåéá Áóßá êáé áíáôïëéêü 
ôìÞìá ôçò Â. ÁìåñéêÞò. Ôþñá óôï íüôéï Üêñï ôçò Í. 
ÁìåñéêÞò 

4. Ðëáôýöõëëá áåßöõëëá äÝíäñá: áðáíôïýí óå 
Öëþñéäá, ÂÁ Ìåîéêü, Éáðùíßá êáé ÍÝá Æçëáíäßá 

Ðïéêéëüôçôá: áñêåôÜ õøçëÞ

ÐñïóáñìïãÝò: ëÞèáñãïò ôïí ÷åéìþíá ìå ðôþóç

Åýêñáôá ∆Üóç: Βλάστηση

öýëëùí

Ðïþäç öõôÜ áναπτύσσονται íùñßò ôçí Üíïéîç êáé 
áíèßæïõí ðñéí από ôçí έκπτυξη ôùí öýëëùí ôùí 

äÝíäñùí
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ÐïõëéÜ: ðïéêßëá
ÈçëáóôéêÜ

öõôïöÜãá: ëáãïß, åëÜöéá, óêßïõñïé, ôñùêôéêÜ
óáñêïöÜãá: ëýêïé áëåðïýäåò íõößôóåò íõ÷ôåñßäåò

Åýêñáôá ∆Üóç: Æùïêïéíüôçôá

óáñêïöÜãá: ëýêïé, áëåðïýäåò, íõößôóåò, íõ÷ôåñßäåò
ðáìöÜãá: Üñêôïé

Ðïéêéëüôçôá: ìÝôñéá
ÐñïóáñìïãÝò: ÌåôáíÜóôåõóç (ðïõëéÜ)

×åéìÝñéá íÜñêç

Åýêñáôá ∆Üóç: ÅðéäñÜóåéò 
áíèñþðïõ

Περιορισμός τους με μåôáôñïðÞ τους óå γεωργική γη

Ξενικά είδη

Αντίδραση Ο3 με εκπομπές αυτοκινήτων

Åýêñáôá ΛéâÜäéá

Êëßìá: çìßîçñï ìå æåóôü êáëïêáßñé 
êáôáêñçìíßóìáôá (250-500 mm. ÌÝñïò 
áõôþí ùò ÷éüíé)

¸äáöïò: ïñãáíéêü

 prairies: óôç Âüñåéá ÁìåñéêÞ
 steppes: óôç Ñùóßá, Ïõêñáíßá êáé Ìïããïëßá
 pampas: óôç Íüôéá ÁìåñéêÞ (ÁñãåíôéíÞ,

ÏõñïõãïõÜç)
 velt: óôç Íüôéá ÁöñéêÞ

ÔïðéêÝò ïíïìáóßåò

Ðïþäçò âëÜóôçóç ðëïýóéá óå ïéêïãÝíåéåò, ãÝíç
êáé åßäç
ÈÜìíïé - äÝíäñá: ðåñéïñéóìÝíç óõììåôï÷Þ

Åýêñáôá ΛéâÜäéá: ÂëÜóôçóç

Ðïéêéëüôçôá: ðïéêßëç

ÐñïóáñìïãÝò:
ãéá íá êáôáëáìâÜíïõí áíïéêôïýò ÷þñïõò
áíï÷Þ óôç öùôéÜ êáé óôïõò öõôïöÜãïõò
áãñùóôþäç åðéêïíéÜæïíôáé ìå ôïí Üíåìï

öõôïöÜãá: ðïéêßëá ôñùêôéêÜ, óêßïõñïé, ëáãïß,
ëÜ Bi bi Bi b S i

Åýêñáôá ΛéâÜäéá: Æùïêïéíüôçôá

ÐïõëéÜ: ðïéêßëá
ÈçëáóôéêÜ:

åëÜöéá, Bison bison, Bison bonasus, Saiga
tatarica

óáñêïöÜãá: ëýêïé, τσακάλια, ασβοί áëåðïýäåò,
íõößôóåò

Ðïéêéëüôçôá: ìÝôñéá
ÐñïóáñìïãÝò: ïìáäéêüò ôñüðïò διαβίωσης öõôïöÜãùí

Κυνήγι

Υπερβόσκηση

Εύκρατα λιβάδια: Επιδράσεις 
ανθρώπου

ρ

Περιορισμός τους με μετατροπή σε γεωργική
χρήση

Ξενικά είδη

Φαινόμενο θερμοκηπίου – Ξηρασία
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Êëßìá: Þðéïò êáé õãñüò ÷åéìþíáò æåóôü êáé

Βλάστηση Ìåóïãåéáêού Κëßìáτος

Êëßìá: Þðéïò êáé õãñüò ÷åéìþíáò, æåóôü êáé 

îçñü êáëïêáßñé

êáôáêñçìíßóìáôá (300-1000 mm)

Êõñéáñ÷ïýí ïé óêëçñüöõëëïé èÜìíïé
ÐïëëÜ åíäçìéêÜ åßäç
ÔïðéêÝò ïíïìáóßåò

maquis: ãýñù áðü ôç Ìåóüãåéï, áåßöõëëá
chaparral: óôç Êáëéöüñíéá, áåßöõëëá

t l × ëÞ Ü ëë âüë

Βλάστηση Ìåóïãåéáêού Κëßìáτος

matorral: óôç ×éëÞ, áñêåôÜ öõëëïâüëá
fynbos: óôç Íüôéá ÁöñéêÞ, ïéêïãÝíåéá Proteaceae
mallee scrub: óôçí Áõóôñáëßá, Eucalyptus èÜìíïé

Ðïéêéëüôçôá: õøçëÞ

ÐñïóáñìïãÝò: óå ó÷Ýóç ðñïò îçñáóßá êáé ôç öùôéÜ. Ïé
óõ÷íÝò öùôéÝò êáèïñéóôéêÝò ãéá ôïí ôýðï âëÜóôçóçò

×áñáêôçñßæåôáé áðü ôá ðïëëÜ åíäçìéêÜ åßäç æþùí

Βλάστηση Ìåóïãåéáêού Κëßìáτος: 

Æùïêïéíüôçôá

ÅðéäñÜóåéò áíèñþðïõ
Υπερπληθυσμός ανθρώπου 

(êõíÞãé, υπερâüóêçóç, ìåôáôñïðÞ óå 

êáëëéåñãïýìåíåò åêôÜóåéò, διάβρωση, 

υποβάθμιση βλάστησης, εξαφανίσεις ειδών)

ÅðéäñÜóåéò áíèñþðïõ

Êëßìá: îçñü (êáôáêñçìíßóìáôá < 100 mm)

Æåóôïß Ýñçìïé: ÓðÜíéåò ïé çìÝñåò ìå ðáãùíéÜ (ð.÷.

Óá÷Üñá, Íáìßìðéá)

¸ñçìïé

Êñýåò Ýñçìïé: ÐáñáôåôáìÝíåò ðáãùíéÝò (ð.÷

Ìïããïëßá)

¸äáöïò: ×ùñßò åäáöéêïýò ïñßæïíôåò

Óõóóþñåõóç CaCO3 óôçí åðéöÜíåéá

ÈÜìíïé (êõñßáñ÷ç âéïôéêÞ ìïñöÞ): îçñïöõôéêïß
Öñåáôüöõôá: ÖõôÜ ìå ðïëý âáèéÝò ñßæåò ãéá íá

ðñïóëáìâÜíïõí õðåäÜöéï íåñü
Ðá÷ýöõôá: Áðïèçêåýïõí íåñü óå äéÜöïñá öõôéêÜ ôìÞìáôá:

êÜêôïé óôïõò âëáóôïýò êáé σôá öýëëá, agaves

¸ñçìïé: ÂëÜóôçóç

ò ò ö , g
(Liliaceae) óôá öýëëá. Âñßóêïíôáé ìüíï óôéò æåóôÝò
åñÞìïõò

ÅöÞìåñá: Âñá÷ýâéá ðëáôýöõëëá. Ïé óðüñïé óå ëÞèáñãï êáé
âëáóôÜíïõí ìåôÜ áðü âñï÷Þ

Ãåþöõôá: ÐïëõåôÞ ðëáôýöõëëá ìå õðüãåéïõò âïëâïýò üðïõ
áðïèçêåýïíôáé íåñü êáé èñåðôéêÜ óôïé÷åßá. Âñßóêïíôáé
óå ëÞèáñãï êáé åêðôýóóïíôáé ìåôÜ áðü âñï÷Þ

ÁñêåôÜ åßäç åñðåôþí, ëßãá ó÷åôéêþò åßäç èçëáóôéêώí 
(ôñùêôéêÜ êõñßùò) êáé ðïõëéþí

ÐñïóáñìïãÝò:
ÓõìðåñéöïñÜ: äñáóôçñéïðïéïýíôáé êõñßùò ôç íý÷ôá

¸ñçìïé: Ζωοκοινότητα

ÓõìðåñéöïñÜ: äñáóôçñéïðïéïýíôáé êõñßùò ôç íý÷ôá
ÌïñöïëïãéêÝò: Óôá ïìïéüèåñìá ôï ìÝãåèïò óþìáôïò

ìéêñü ìå áíåðôõãìÝíá Üêñá. Ïé ÷ñùìáôéóìïß
áíïéêôïß.

ÖõóéïëïãéêÝò: Èåñéíüò ëÞèáñãïò, áíï÷Þ óå õøçëÝò
óõãêåíôñþóåéò áëÜôùí óôï áßìá, Ýêêñéóç ïõñéêïý
ïîÝïò, áðïèÝóåéò ëßðïõò óôï óþìá ôïõò.
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Βροχόπτωση στη νότια Σαχάρα – Αποκλίσεις από μέση 
τιμή περιόδου 1940-1990

Μεταβολές δείκτη αφθονίας στη Βρετανία του 
μεταναστευτικού πουλιού Sylvia communis

Åßíáé áíáðôõãìÝíá óå õãñÝò êáé óå îçñÝò ôñïðéêÝò 
ðåñéï÷Ýò. Äåí áíôéðñïóùðåýïõí ãéá ôéò ðåñéï÷Ýò ôï 

êáôáëçêôéêü óôÜäéï βλάστησης.

ÔïðéêÝò ïíïìáóßåò

Τροπικά Λιβάδια

ÔïðéêÝò ïíïìáóßåò
óáâÜíåò ÁíáôïëéêÞò ÁöñéêÞò: πåñéëáìâÜíåôáé ç

óáâÜíá Serengeti
llanos: óôç ÂåíåæïõÝëá êáé Êïëïìâßá
cerrado: óôç Âñáæéëßá (õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ åíäçìéêÜ åßäç

öõôþí êáé æþùí)
óáâÜíåò ìå êùíïöüñá: óôçí ÊåíôñéêÞ ÁìåñéêÞ

Óõíå÷Þò êÜëõøç ìå ðïþäç âëÜóôçóç (áãñùóôþäç ìå 
ýøïò 1-2 m). Πïéêßëëåé το πïóïóôü óõììåôï÷Þò 
äåíäñþäïõò (áêáêßåò, öïßíéêåò, êùíïöüñá) êáé 

èáìíþäïõò âëάστησης

ÔñïðéêÜ ΛéâÜäéá: ÂëÜóôçóç

èáìíþäïõò âëάστησης

Ðïéêéëüôçôá: ÷áìçëÞ - ìÝôñéá

ÐñïóáñìïãÝò:
ãéá íá êáôáëáìâÜíïõí áíïéêôïýò ÷þñïõò
áíï÷Þ óôç öùôéÜ êáé óôïõò öõôïöÜãïõò

Ðïëý õøçëÞ ðïéêéëüôçôá óå üëá ôá ôÜîá. Ç õøßóôç óå
ïðëçöüñá åßäç (öõôïöÜãá). Óôçí ßäéá Ýêôáóç ìðïñïýí
íá âüóêïõí ìáæß ìÝ÷ñé êáé 16 öõôïöÜãá èçëáóôéêÜ

ÔñïðéêÜ ΛéâÜäéá: Æùïêïéíüôçôá

íá âüóêïõí ìáæß ìÝ÷ñé êáé 16 öõôïöÜãá èçëáóôéêÜ
Ç õøçëÞ ðïéêéëüôçôá öõôïöÜãùí  õøçëÞ
ðïéêéëüôçôá óáñêïöÜãùí

ÐñïóáñìïãÝò: ïìáäéêüò ôñüðïò äéáâίωσης öõôïöÜãùí

Τροπικά λιβάδια Αφρικής: Φυτοφάγα

Connochaetes taurinus Equus burchelli

Gazella thomsoni Damaliscus 
lunatus

Syncerus caffer
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Τροπικά λιβάδια Αφρικής: Φυτοφάγα

Aepyceros 
melampus Tragelaphus (Taurotragus) 

Gazella granti
p

oryx

Alcelaphus buselaphus Giraffa camelo-
pardalis

Phacochoerus aethiopicus

Τροπικά λιβάδια Αφρικής: Φυτοφάγα

Struthio 
camelus

Kobus ellipsi-
prymnus Loxodonta africana

Άσπρος ρινόκερος
Ceratotherium simum

Μαύρος ρινόκερος
Diceros bicornis

Papio anubis

Στικτή ύαινα

Τροπικά λιβάδια Αφρικής: σαρκοφάγα

Λιοντάρι (Panthera leo) Crocuta crocuta
Λεοπάρδαλη 

Panthera pardus

Acinonyx jubatus Lycaon pictus Canis mesomelas

Panthera onca

Οικογένεια:

Felidae

Υποοικογένεια:

Felinae
Panthera leo

Puma (Felis) concolorPanthera pardusPanthera tigris

Οικογένεια Felidae
Υποοικογένεια Acinonychidea

Acinonyx jubatus

altaica

amoyensis

corbettisumatrae

Υποείδη του τίγρη (Panthera tigris)

tigris tigristigris
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êõíÞãé

ÔñïðéêÜ ΛéâÜäéá: ÅðéäñÜóåéò 
áíèñþðïõ

öùôéÝò ðñïêáëïýìåíåò áðü ôïí Üíèñùðï

õðåñâüóêçóç áðü åîçìåñùìÝíá æþá

Η πλέον πολύπλοκη μεγακοινότητα από άποψη δομής
και ποικιλότητας ειδών

Πολλά καλλιεργούμενα είδη έχουν την προέλευσή τους
από ιθαγενή είδη της μεγακοινότητας αυτής

Για τους αυτότροφους, το φως είναι ο κύριος

Τροπικά Βροχοδάση

περιοριστικός πόρος
Αβιοτικά γνωρίσματα
Κλίμα: ζεστό και υγρό. Κατακρημνίσματα > 250 cm

(ξηρότερος μήνας > 250 cm). Περίοδος αύξησης
φυτών: > 6 μήνες

Έδαφος: Συνήθως άγονο. Ταχεία αποικοδόμηση
οργανικής ύλης

Στρωματοποίηση: 5 όροφοι
1ïò: (ανώτατος, ύψος 30 m): Αραιά δένδρα με κώμη υπό 

μορφή ομπρέλας
2ïò: πυκνή φυτοστοιβάδα δένδρων ύψους 20-25 m. Το 

φως είναι διαθέσιμο στην κορυφή

Τροπικά βροχοδάση: Βλάστηση

3ïò: κλειστή φυτοστοιβάδα δένδρων ύψους 15-18 m.  
Υψηλή υγρασία

4ïò: θάμνοι και δενδρύλλια 
5ïò: (κατώτατος στο έδαφος): βλάστηση αραιή. Ελάχιστο 

φως
Βιοτικές μορφές

∆ένδρα, Επίφυτα και Lianas (αναρριχώμενα)

Προσαρμογές:
 Μεγάλα φύλλα
 Σχήμα φύλλων τέτοιο που να διευκολύνει την

απορροή του νερού

Τροπικά βροχοδάση: Βλάστηση

 Λεπτός και λείος φλοιός κορμών
 Έκπτυξη ανθέων απ’ ευθείας από κορμούς και

λιγότερο από τα άκρα των βραχιόνων
 Μεγάλοι και σαρκώδεις καρποί

Ποικιλότητα: πάρα πολύ υψηλή

Ποικιλότητα: πάρα πολύ υψηλή
Προσαρμογές: σε διαβίωση πάνω στα δένδρα

Τροπικά βροχοδάση: Ζωοκοινότητα

Επιδράσεις ανθρώπου

 Μετατροπή σε καλλιεργούμενες εκτάσεις
 Χρησιμοποιήσεις ξυλείας
 Υπερεκμετάλλευση ειδών ζώων
 Φαινόμενο θερμοκηπίου

Επιδράσεις ανθρώπου

Barro Colorado Island of Panama
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Τούνδρα Βόρεια Κωνοφόρα Δάση

Εύκρατα Δάση Εύκρατα Λιβάδια

Βλάστηση Μεσογειακού Κλίματος Έρημοι
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Τροπικά Λιβάδια Τροπικά Βροχοδάση


