
Temat: W 
wilgotnym lesie 
równikowym



Wasze zadania 
na dzisiaj: 

1. Dokładnie przeczytaj całą prezentację

2. Przepisz do zeszytu notatki oznaczone w prezentacji znakiem 

Notatka!

3. Dokładnie przeczytaj jak przeanalizować klimatogram

4. Na ostatniej stronie prezentacji podany jest link do kartkówki, 
kliknij w link lub skopiuj go do paska przeglądarki. Otworzy się strona 
z krótkim testem. Na rozwiązanie testu masz 20 minut, więc nie 
przejmuj się, na pewno zdążysz rozwiązać wszystkie pytania. 

Strona z testem będzie aktywna do godziny 20:00  

Miłej nauki ☺



Gdzie znajdują się lasy równikowe?
• Wilgotne lasy równikowe znajdują się po obu stronach równika, w strefie 

klimatów równikowych                     Strefa wilgotnych lasów równikowych:

Strefa klimatów równikowych

Równik



Spójrz na mapę jeszcze raz i zastanów się na jakich 
kontynentach znajdują się lasy równikowe?



Jeśli nie pamiętacie nazw kontynentów można 
je poćwiczyć na stronie ☺
• https://online.seterra.com/pl/vgp/3004

https://online.seterra.com/pl/vgp/3004


Notatka!

1. Lasy równikowe znajdują się w strefie klimatów równikowych. 
Największe obszary lasów równikowych znajdują się:

- w Ameryce Południowej – Nizina Amazonki

- w Afryce  - Kotlina Konga

- w południowo-wschodniej części Azji 



2. Cechy klimatu w strefie 
lasów równikowych

- wysoka temperatura powietrza przez 
cały rok

- obfite opady deszczu przez cały rok

- duża wilgotność powietrza

- deszcze zenitalne (intensywny 
deszcz, który pada zwykle po 
południu)

- brak pór roku (przez cały rok panują 
podobne warunki)

Notatka!



Klimatogram – jak go odczytać?

Temperatura – jest podobna 
przez cały rok około 25-30 ⁰C

Opady deszczu:
Są duże przez cały rok:

- Największe w marcu (III) –
ponad 250 milimetrów 

- Najniższe w sierpniu (VIII) – 50 
milimetrów



Świat roślin i zwierząt 
lasu równikowego  
• Rośliny tworzą kilka warstw

• Warstwa drzew na wysokości 30-40

metrów jest bardzo gęsta więc poniżej

panuje półmrok

• W lesie równikowym żyje wiele owadów –

np. mrówek czy motyli

• Drzewa nie zrzucają liści przez cały rok



Przykłady zwierząt 

Motyl malachitowy

Ptasznik  
kędzierzawy

jaguar

kameleon

wyjec

koliber



Mieszkańcy wilgotnych lasów równikowych

• Indianie – żyjący na Nizinie Amazonki 

(Ameryka Południowa)

• Pigmeje – zamieszkują Kotlinę Konga

(Afryka)



• Tradycyjne domy 
mieszkańców Amazonii

• Indianie często uprawiają 
rośliny na małych polach. Aby 
założyć nowe pole wypalają 
część lasu



Czy lasy równikowe są podobne do tych, które 
mamy w Polsce?
• Zastanów się nad tym pytaniem – odpowiedź przyda się na 

następnych zajęciach



Link do kartkówki:                  Powodzenia ☺

https://www.testportal.pl/test.html?t=bmWrxB24rQ9E

https://www.testportal.pl/test.html?t=bmWrxB24rQ9E

