
GEOGRAFIA KLASA V 

 

ZAPISZ W ZESZYCIE LEKCJE I TEMAT 

 

LEKCJA 

TEMAT: W WILGOTNYM LESIE RÓWNIKOWYM 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z FILMEM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2o1DEMu_So 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aWIu6q8Z38 

 

Zapoznaj się z treścią 

1. Krajobraz i klimat lasów 
równikowych  

Lasy równikowe występują na obszarach, gdzie panuje klimat zapewniający niemal 
stałą, wysoką temperaturę powietrza i obfite opady deszczu. Warunki takie 
występują głównie w okolicach równika. Wiatry znad gorących mórz i ciepłe prądy 
morskie przyczyniają się do powstania dogodnych warunków nawet w znacznej 
odległości od równika. 
W lasach równikowych temperatury powietrza w ciągu doby i w ciągu roku nie 
spadają właściwie poniżej 20°C i tylko wyjątkowo wynoszą powyżej 30°C. Deszcz 
pada tam niemal codziennie. Bujna roślinność pochłania i oddaje do atmosfery tak 
ogromne ilości wody, że nawet w bezdeszczowe dni powietrze przesycone jest 
wilgocią. Dzień i noc przez cały rok trwają po około 12 godzin. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2o1DEMu_So
https://www.youtube.com/watch?v=0aWIu6q8Z38


2. Warunki życia w lesie równikowym  

Warunki życia w lesie równikowym są zależne zarówno od klimatu, jak i od piętra roślinnego. 
Pory roku tutaj nie występują. Intensywne opady deszczu docierają do samej gleby poprzez 
wszystkie piętra lasu, a więc wody nigdzie nie brakuje. Wszędzie jest gorąco i parno. Inne warunki 
przyrodnicze różnią się jednak zasadniczo. Najwyższe piętra drzew otrzymują światło słoneczne 
bez jakichkolwiek ograniczeń, ale jednocześnie narażone są na najsilniejszy wiatr. Im niżej w lesie 
równikowym, tym mniej światła, a do poziomu gruntu dociera go kilkadziesiąt razy mniej niż do 
koron drzew. Jednocześnie zmniejsza się siła wiatru, który przy samej ziemi jest prawie 
nieodczuwalny. 
Las równikowy ma budowę piętrową. 

 Na najwyższe piętro lasu równikowego składają się pojedyncze, olbrzymie drzewa, które osiągają 
wysokość 60, a nawet więcej metrów i wystają wyraźnie ponad otoczenie. 

 Piętro koron wiecznie zielonych drzew znajduje się na wysokości 30–50 metrów i stanowi prawie 
nieprzepuszczalną barierę dla światła słonecznego. 

 Poniżej występuje piętro średnie, w którym młode drzewa i inne rośliny o wysokości od kilku do 
kilkunastu metrów walczą o przeżycie w głębokim cieniu. 

 Najniższe piętro zarośli i runa leśnego jest zwykle bardzo ubogie, a miejscami niemal wcale nie 
występuje. Jest to spowodowane bardzo słabym dostępem do światła. 
 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fepodreczniki.pl%2Fa%2Flasy-rownikowe%2FDPjjE2mux&psig=AOvVaw1kQIWSyunCgOMUlZOsv0h_&ust=1587060999398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjUl4-F6-gCFQAAAAAdAAAAABAE


3. Mieszkańcy lasów równikowych  

W trudno dostępnych fragmentach lasów równikowych żyją nadal plemiona ludzi, którzy mają 
bardzo niewielki kontakt z cywilizacją lub nie mają go wcale. Wysoka temperatura powietrza 
i dostatek pokarmu, który można zdobyć w lesie równikowym, zapewniają im dosyć dobre 
warunki życia. Nie wszędzie jednak pozostawia im się możliwość życia tak, jak to czynili ich 
przodkowie. W wielu krajach miejscową ludność zmusza się do zerwania z tradycyjnym stylem 
życia. 

 

 

PRZEPISZ PODSUMOWANIE DO 
ZESZYTU !!!! 

 
 W strefie lasów równikowych panuje przez cały rok stała, wysoka 

temperatura powietrza, a także utrzymują się obfite opady deszczu. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbookadom.ru%2Fpl%2Fpygmy-is-a-resident-of-the-equatorial-forests-of-africa-topic-the-population-of-africa%2F&psig=AOvVaw3cQBIgFpAh7SenSaVJZ9GL&ust=1587061035133000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj0iKCF6-gCFQAAAAAdAAAAABAE


 Lasy równikowe występują w strefie równikowej i są przerwane jedynie 
łańcuchem Andów w Ameryce Południowej oraz wyżynami we 
wschodniej Afryce. 

 Istnienie lasów równikowych jest zagrożone z powodu wyrębu drzew 
i działalności człowieka. 
 
 
 

WYKONAJ OBRAZEK W ZESZYCIE LASU 
RÓWNIKOWEGO 
 
Czy zadanie wykonałeś 
a)samodzielnie 
b) z małą pomocą 
c) z dużą pomocą 
 
 
PRACE PROSZĘ ODESŁAĆ NA ADRES EMAIL jolanta.nenko@onet.pl 
 
W razie problemów pod numerem telefonu 792-506-229 
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