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Tropical rainforest climatogram

Ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, ні, Якщо ви ви змзни, налазологи зиз зункізия баго.2013 В: Клімат Оновлено 29 Січ 2013 Тропічний ліс є лісом високих дерев в регіоні річної теплої спеки. В середньому від 50 до 260 дюймів (від 125 до 660 см.) опадів випадає щорічно. Тропічні ліси
відносяться до тропічної вологої кліматичної групи. Температура в тропічних лісах рідко перевищує 93°F (34°C) або опускається нижче 68°F (20°C); середня вологість повітря від 77 до 88%; кількість опадів часто становить понад 100 дюймів на рік. Існує, як правило, короткий сезон з меншою дощем. У мусонних районах
дійсно сухий сезон. Майже всі тропічні ліси розташовані поблизу екватора. Тропічні ліси зараз охоплюють менше 6% земної поверхні. Дослідники підрахували, що більше половини всіх видів рослин і тварин у світі живуть в тропічних тропічних лісах. Тропічні тропічні ліси виробляють 40% кисню Землі. Тропічний
тропічний ліс має більше дерев, ніж будь-яка інша область у світі. Дослідники нарахували від 100 до 300 видів на площі 2 1/2 акрів (1 га) в Південній Америці. Сімдесят відсотків рослин в тропічних лісах є деревами. Близько 1/4 всіх ліків, які ми використовуємо, надходять з рослин тропічних лісів. Curare походить від
тропічного вина, і використовується як анестетик і для релаксації м'язів під час операції. Хінін, з дерева цинчона, використовується для лікування малярії. Людина з лімфоцитозом має 99% шансів, що хвороба піде в ремісію через райдужний барвінок. Понад 1400 сортів тропічних рослин, як вважають, є потенційними
ліками від раку. Всі тропічні тропічні ліси схожі в деякому роді. Багато дерев мають прямі стовбури, які не розгалужуються на 100 футів або більше. Немає ніякого сенсу вирощує гілки під навісом, де мало світла. Більшість дерев мають гладку, тонку кору, тому що немає необхідності захищати їх від втрати води і
температури замерзання. Це також ускладнює епіфіти і рослини паразитів, щоб отримати провести штамів. Кора різних видів настільки аси, що її корою важко ідентифікувати дерево. Багато дерев можна ідентифікувати тільки за своїми квітами. Незважаючи на ці відмінності, кожен з трьох найбільших тропічних лісів -
американський, африканський і азіатський - має різну групу видів тварин і рослин. Кожен тропічний ліс має багато видів мавп, всі з яких відрізняються від двох інших тропічних лісів. Крім того, різні ділянки одного тропічного лісу можуть мати різні види. Багато видів дерев, які ростуть в горах тропічних лісів Амазонки, не
ростуть в низинах одного лісу. Класифікація та біоми Кеппена | Холодний клімат | Сухий клімат | Помірний клімат | Тропічний клімат Тропічні тропічні ліси є одним з найбільш зникаючих біомів у світі, незважаючи на те, що є домом для деяких з найрізноманітніших і унікальних видів на планеті. Багато хто з
найяскравіших істот у світі в тропічних лісах, і тварини від невеликих організмів до великих диких кішок знаходять будинки серед різних рослинного життя. Протягом багатьох років тропічні тропічні ліси були в безпеці від присутності людини, крім корінних племінних осіб, які гармонійно жили з країною. Проте проблема
втручання людини в ліс, сільське господарство і розвиток тропічних лісів має серйозні наслідки для довгострокового виживання цих регіонів. Клімат тропічних лісів визначається тим, що вони теплі і вологі, характерні для тропічного клімату. Знайдені біля екватора, де спекотно, ці регіони мають опади цілий рік, при
цьому майже не сухий сезон. Клімат тропічних тропічних лісів біом ідеально підходить для росту рослин і тварин. Спекотні і вологі умови створюють ідеальне середовище для росту бактерій та інших мікроорганізмів. Вони охоплюють близько 6% поверхні Землі і знаходяться в усьому світі, але в основному в Південній
Америці в Бразилії. Хоча вони охоплюють невеликий відсоток землі на Землі, вони є домом для найбільшої кількості видів рослин і тварин в такій концентрованій місцевості. Розташування тропічних лісів знаходяться в найспекотніших і найсимкотніших районах світу, а саме тих, що знаходяться найближче до екватора.
Найбільші в світі тропічні тропічні ліси знаходяться в басейні Амазонки в Південній Америці, низинних районах Африки і островах біля Південно-Східної Азії. Хоча вони знаходяться в рясному в Суматрі і Новій Гвінеї, невеликі райони також знаходяться в Центральній Америці і частинах Австралії. Деякі з найбільш
відомих у світі тропічних лісів: тропічні ліси Амазонки Бразилії Ель Юнке, тропічні ліси в Пуерто-Ріко, який приваблює мільйони туристів басейн Конго в Африці Температура тропічних лісів теплі і вологі температури коливають від 21 до 30 градусів цельсія (від 70 до 85 ° F). Середньорічна температура тропічних лісів
становить понад 20 °C. Ці райони часто отримують багато сонця через їх розташування навколо земного екватора. В середньому тропічні ліси отримують близько 12 годин сонця в день, але більша його частина зосереджена на покритті навісом найвищих дерев. Опади Саме там в назві - тропічні ліси відомі великою
кількістю опадів щороку. Кількість опадів у тропічних лісах є цілорічнім, тим більше, що сезонних змін погоди мало. Тропічні тропічні ліси отримують щорічну кількість опадів від 60 до 160 дюймів (від 152 до 406 см). Деякі тропічні ліси по всьому світу відчувають щорічну кількість опадів майже 400 дюймів (понад 1000
см). За годину може дощити цілих 2 дюйми (5 см). Тропічні ліси, як правило, класифікуються за кількістю опадів, які вони отримують. Низинні екваторіальні вічнозелені тропічні ліси отримують найбільшу кількість опадів щороку, в середньому більше 80 дюймів щорічно. Ці тропічні ліси, як правило, розташовані
найближче до екватора. Листяні і напівзелені сезонні ліси мають більшу зміну вологого і сухого сезону, при цьому літо, як правило, має більш високі опади і трохи нижче. Вони можуть бути знайдені в прибережних частинах Африки, Індії, Карибського басейну, і частини Центральної та Південної Америки. Гірські тропічні
ліси (також іноді відомі як хмарні ліси) знаходяться в гірських районах, які набагато прохолодніше. Затоплені ліси: ці види тропічних лісів виглядають як болота, при цьому майже постійна вода насичує грунт. ЧИТАЙТЕ Харчовий ланцюг і харчова павутина: Відмінності і значенняЩо цікаво про кількість опадів в
тропічних лісах є те, що, оскільки вони настільки вологі, грунт, як правило, менш повний поживних речовин, тому що вони вимиваються постійним дощем. Тому багато рослин пристосувалися до охоплення і зберігання поживних речовин з грунту. Типи ґрунтів широко варіюються в тропічних тропічних лісах і є
результатом поєднання декількох змінних, таких як клімат, рослинність, топографічне положення, батьківський матеріал і вік грунту. У тропічних тропічних лісах кількість опадів пропадає цілий рік і може бути щоденною. Це видаляє більшість поживних речовин. Більшість тропічних ґрунтів характеризуються значним
промивом і поганими поживними речовинами, але є деякі ділянки, які містять родючий грунт. У тропічних тропічних лісах земля потрапляє в дві класифікації, до яких відносяться ultisols і oxisols. Ultisols відомі також вивітрюється, кислий червоний глиняний грунт, дефіцит у великих поживних речовин, таких як кальцій і
калій. Так само окислоти кислі, старі, зазвичай червонуваті, сильно вивітрюються і вимиваються, але вони добре осушують в порівнянні з ultisols. Вміст глини ultisols високий, що ускладнює для води, щоб увійти і протікає через. Червонуватий колір обох грунтів є результатом сильного тепла і вологи, що утворюють
оксиди заліза і алюмінію, які нерозчинні у воді і не легко забираються рослинами. Обидва ці типи ґрунту низькі в органічній речовині і виконували протягом тисяч років, щоб створити характерний червоно-жовтий грунт в Африці, Австралії, Південній Америці та Південно-Східній Азії. Рослини тропічних тропічних лісів
Поєднання великої кількості вологи і послідовної цілий рік теплої погоди робить тропічні ліси особливо пишними областями рослинного життя. За оцінками, тропічні тропічні ліси є домом для приголомшливих 15 мільйонів різних видів рослин і тварин, що робить їх одні з найрізноманітніших місць у світі. Майже дві
третини всіх квітучих рослин світу знаходяться в тропічних лісах. Тропічні ліси, як правило, мають три високих рівні росту рослин, в залежності від їх висоти грунту і скільки сонця і вологи досягає їх. Оскільки в тропічних лісах є багато великих дерев, які отримують цілорічні сонячні промені і опади, навісний покрив не
змінюється протягом року, як це робиться в інших лісових біомах. Кожен шар є унікальною біотичною спільнотою, яка містить різні рослини. Тільки його отриманий шар є унікальним для тропічних лісів, в той час як інші можна побачити в помірних тропічних лісах. Новий шар: найпотужніший шар містить невелику
кількість великі дерева, які називаються новими, які ростуть над загальним навісом, досягають висоти 45-55 м, хоча іноді кілька видів виростуть до 70-80 м заввишки. Дерева повинні вміти витримувати теплі температури і сильні вітри, які відбуваються над навісом в деяких районах. Прикладами нових єкапок дерево
(Ceibapentandra), Baliziaelegans, Dipteryxpanamensis, Ієронімаалкхорнеоїди, Hymenolobiummesoamericanum, Lecythisampla і Terminaliaoblonga. ЧИТАЙТЕ Що таке геотермальна енергія і як працює геотермальна енергія? Навіс: Це найвищий рівень тропічних лісів, в основному дах, утворений з гілок і листя найбільших
дерев області. Більшість дерев досягають понад 120 метрів у висоту, і в поєднанні з їх щільним покриттям може означати, що мало що сонячне світло не досягає нижніх областей тропічних лісів. Дерева на найвищому рівні повинні вміти витримувати екстремальні сонячні промені і мінливі вітрові візерунки. Великі
вічнозелені дерева, як правило, домінують над сонячними променями в тропічних лісах навісу. Менші орхідеї, бромелієві, а також види моху і лишайника також знаходяться на рівні навісу, які живуть в гармонії з великими деревами. Understory: Це включає в себе дерева середнього класу і менші рослини. Ця область
зазвичай отримує лише близько 5% сонячного світла в цьому районі, через щільність накладного навісу. Навіть найбільші рослини на цій території зазвичай не ростуть вище 10 футів (3 м.). Чагарники трави Виноградна лоза Стренглер рис є рослина, яка адаптується до меншої кількості сонячного світла, яке досягає
тропічних лісів під шарами. Коли птахи їдять плоди дерева, вони поширюють насіння через відходи і скидаючи їх на гілки вищих дерев. Ця рослина здатна приживатися на гілці господаря, скидати довгий корінь на землю, і в кінцевому підсумку задихає дерево господаря, коли воно росте, переймаючи його сонячне
світло. Наземний прошарок: Самороз'яснювальний, шар грунту включає в себе всю рослинність, яка отримує найменшу кількість світла і є найнижчою до землі. За оцінками, лише 2% сонячного світла насправді досягає підлоги тропічних лісів. Грунт в тропічних лісах майже завжди вкритий тінню через навіс, тому
рослинність більш розріджена і обмежена на шарі землі. Нижній шар покритий листової підстилкою. Спекотні і вологі умови дозволяють мертвим листям розкладатися швидко відправляти поживні речовини назад в грунт. Але в тропічних тропічних лісах рослини ростуть так швидко, що швидко споживають поживні
речовини з грунту, а залишки поживних речовин потім виходять з рясних опадів, що залишає грунт безплідним. Ви знайдете кілька рослин на нижньому шарі лісу через відсутність сонячного світла. Гриб є найбільш поширеним життям рослин на рівні землі, тому що гриб здатний процвітати в темних, вологих районах.
Він часто зустрічаються по всьому шару грунту, поблизу гниття органічної речовини і на деревах. У тропічних тропічних лісах більшість дерев у тропічних лісах мають широке коріння. Це означає, щоб підтримати їх, оскільки вони ростуть неймовірно високими 200ft в деяких випадках), як є велика конкуренція за сонячне
світло. Ліани (виноградні лози) ростуть навколо дерев, коли вони намагаються досягти сонячного світла. Листя багатьох дерев воскові і мають краплі поради, щоб дозволити воді стікати з них. Саме таким чином вода не збирається на листя і приводить їх до гниття і дозволяє воді досягати коріння лісової підлоги.
Стебла листя також гнучкі, щоб листя рухався з сонцем, щоб максимізувати фотосинтез. ЧИТАЙТЕ Енергоефективні обігрівачі варті інвестицій? Тварини тропічних тропічних лісів є домом для організмів великих і малих, завдяки їх послідовним теплим температурам, рясній кількості вологи і неймовірно великій кількості
рослинного життя. У тропічних тропічних лісах більше живих організмів, ніж у будь-якому іншому біомі у світі. Найменшими організмами в тропічних лісах є бактерії та інші подібні організми, які процвітають в теплому і вологому середовищі. Ці маленькі істоти швидко працюють з розкладанням опалого листя, дерева та
іншого мертвого органічного матеріалу, який відрізняється від інших лісів тим, що немає постійного шару органічних поживних речовин, що покривають грунт. Захоплююча річ про деяких тварин в тропічних лісах є те, що, оскільки дерева і рослинне життя залишаються пишними і родючими цілий рік, є буквально види
тварин в тропічних тропічних лісах, які ніколи не торкаються землі, залишаються на деревах протягом усього їхнього життя. Для тих, хто живе в грунті, дивовижна рослинність від хмарного покриву до нижнього покриву дозволяє багатьом місцям знайти захист від хижаків і стихій, а також постійне джерело їжі і поживних
речовин. Присутність людини в тропічних лісах може змінюватися. В останні десятиліття кількість тропічних лісів у світі була нищена як лісоматеріалами, так і сільськогосподарськими цілями. Невеликі тропічні ліси тварин Мавпи Лінивці рухаються неймовірно повільно і звисають в першу чергу з дерев, використовуючи
свої рухи і тіло як камуфляж серед дерев. Лінивці також стали привабливими для деяких видів водоростей, щоб рости, подальше камуфляж лінивих і дозволити водоростям досягати поживних речовин. Змії: великі Boa Constrictors часто живуть в підсиленому прошарку, серед дерев. Менші види часто можна знайти на
шарі землі. Гризуни Комахи Жаби Птахи багато птахів живуть в шарі навісу лісу, отримуючи їжу і укриття від навісу деревного покриву. Тукани адаптували свій характерний дзьоб як спосіб досягти плодів дерев здалеку, оскільки птахи часто занадто великі, щоб оселитися на цих гілках. Тварини середнього та великого
тропічного лісу Tapir Rhinoceros Gorilla Leopards: як правило, живуть у підпокоєння шару тропічних лісів Посилання: Діти роблять екологію Землі Обсерваторія 21 Поділитися Facebook Twitter Pinterest
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