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Na zemlji imamo različne vremenske
pasove. V nekaterih krajih je celo leto
zelo mrzlo, v drugih krajih pa celo leto
vroče in toplo. Ob ekvatorju, imenujemo
ga tudi tropski pas, je celo leto vroče in
dež pada enakomerno skozi vse leto.

V tem tropskem pasu raste brezmejni
zeleni gozd: tropski gozd ali džungla.
Tropski gozd je zelo pomemben, saj v
njem živi na primer polovica živalskih in
rastlinskih vrst na zemlji. Tropski gozdovi
so tudi „pljuča“ naše zemlje, zelo po‐
membni so za naše podnebje, saj regu‐
lirajo tudi kakovost zraka in toploto na
zemlji. Tropski gozd je
zgrajen kot hiša z raz‐
ličnimi nadstropji. 
Drevesa so velikan ‐
ska. Nekatera so višja
od 50 metrov. 

Čisto zgoraj, na pod‐
strešju, živijo tropske
p!ce, na primer papige. Papige so zelo
lepe. Imajo prekrasne barve in so
glasne. Tako svarijo druge živali pred ne‐
varnostmi.

Na „podstrešju“ živijo tudi opice. Gibon
z dolgimi rokami skače z drevesa na
drevo. Na Borneu in Sumatri živi zname‐
ni! orangutan. Orangutan pomeni
„gozdni človek“. Ni jih več veliko.

Bolj spodaj živijo tudi mogočne kače,
anakonda, na primer, ki je lahko dolga
do osem metrov. Lovi tako, da plen za‐
duši. 

Včasih je v tem delu tropskega gozda
tudi jaguar, ki sicer živi na tleh, a večkrat
tudi zaide v ta del gozda, da se spočije
in opazuje.                                               ➜

Tropski gozd 

Anakonda lahko postane tako dolga kot dva velika avtomobila.
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Telovadba za možgane

✍
Kaj si jedel oz. jedla včeraj?
Napiši, kaj si jedel oz. jedla včeraj za kosilo.

To, kar je nekaj posebnega zate, pride v
poseben spomin.  
Na primer: tvoja najljubša hrana  ali spomin
na počitnice na morju. 
Stvari, ki so zate pomembne, poveš tudi dru‐
gim ljudem. Zdravniki rečejo, da je tudi to tre‐
ning za možgane. Če stari ljudje pripovedujejo
zgodbe  iz svojega življenja, to pomaga pro!

demenci. Če želiš,  da bosta babica
in ded dolgo zdrava, ju prosi, da !

pripovedujeta kaj o preteklih časih!

Na tleh tropskega gozda imamo manjša
drevesa in tudi rože. Seveda imamo tudi
še druge živali: pajke, majhne kače,
kuščarje. Svetlobe pa je tukaj zelo malo,
zato imajo lis! zelo veliko površino, da
dobijo več svetlobe za rast.
Na tleh gozda hodijo na lov tudi ama‐
zonski Indijanci. Živijo v
majhnih skupnos!h v gozdu
in živijo „skupaj“ z naravo.
Ne vzamejo več, kot potre‐
bujejo. So zelo dobri lovci in

ribiči, ker se lahko premikajo skozi gozd,
ne da bi jih slišali. Zelo dobro poznajo
živali in njihovo obnašanje. Tudi rastline
poznajo zelo dobro. 
Pravijo, da je tropski gozd kot lekarna: Za
vsako bolečino ima zdravilo.

Tropski gozd pa je v veliki nevar‐
nos!. Izsekujejo ga, ker potre‐

bujejo velike površine za
plantaže, na katerih pridobi‐
vajo palmovo olje, ali za

pašnike velikih čred.

Pazi! in varova! moramo tropski gozd. Tudi ! lahko pomagaš.

Reinhold Jannach




