
Οι ζώνες βλάστησης της Γης 

Αγαπητά μας παιδιά σε αυτό το φύλλο εργασίας θα ασχοληθούμε με το 11ο  

κεφάλαιο του βιβλίου μας στη Γεωγραφία που αναφέρεται στη βλάστηση 

κάθε κλιματικής ζώνης με το διαδραστικό βιβλίο:   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10626/ 

και αφού κάνουμε μια μικρή επανάληψη, θα επισκεφτούμε τον πολυχάρτη 

Θα επιλέξουμε, στην μπάρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος, το εικονίδιο 

ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ και με τα βελάκια αριστερά θα δούμε και την εξήγηση των 

χρωμάτων. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στην 1η Ερώτηση: Ποιες είναι οι  

ζώνες βλάστησης της Γης; 

Στην επιφάνεια της Γης συναντάμε περιοχές με διαφορετική βλάστηση 

(πλούσια ή φτωχή) και διαφορετικά είδη φυτών που μπορούν να 

αναπτυχθούν. 

Η βλάστηση εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό πλάτος μιας περιοχής, 

που καθορίζει και τη θερμοκρασία της, από το υψόμετρο της περιοχής, αλλά 

και από τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν, όπως είναι για παράδειγμα, ο 

άνεμος, η υγρασία, η βροχή κ.λπ. 

Εδώ αξίζει να θυμηθούμε τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα ενός 

τόπου και να δούμε ότι ταυτίζονται με αυτούς της βλάστησης, εκτός από την 

απόσταση από τη θάλασσα. 

Τα είδη της χλωρίδας (χλωρίδα: το σύνολο των φυτικών ειδών μιας περιοχής) 

και η βλάστηση(βλάστηση: ο τρόπος ανάπτυξης των φυτών μιας περιοχής) 

μιας περιοχής διαμορφώνουν και την πανίδα (πανίδα: το σύνολο των ζωικών 

ειδών που ζουν σε μια περιοχή) της. 

Ας δούμε τώρα τις ζώνες βλάστησης. Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να 

περιηγηθούμε σε όλες τις ζώνες βλάστησης και να δούμε και φωτογραφίες 

των φυτικών διαπλάσεών τους, αλλά και των ζώων: 

http://daskalosa.eu/geography_st/st_geography_11_zones_blastisis.html ,και 

αφού συμβουλευτούμε και το βιβλίο μας, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε 

στις ερωτήσεις: 

2η Ερώτηση: Ποια είναι η φυτική διάπλαση που συναντούμε στην πολική 

ζώνη; Ποια ζώα ζουν εκεί; 

3η Ερώτηση: Ποιες είναι οι φυτικές διαπλάσεις στην εύκρατη ζώνη; Ποια ζώα 

συναντούμε εκεί; 

4η Ερώτηση: Ποιες είναι οι φυτικές διαπλάσεις στην τροπική ζώνη; Ποια ζώα 

συναντάμε σ’ αυτήν; 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2819,10626/
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2898
http://daskalosa.eu/geography_st/st_geography_11_zones_blastisis.html


Τέλος ας δούμε σπάνια ενδημικά φυτά (ενδημικά: αυτά που αναπτύσσονται 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή και πουθενά αλλού) της χώρας μας. Κάνοντας 

κλικ πάνω στις φωτογραφίες βλέπουμε το επιστημονικό όνομά τους, το κοινό 

όνομα, που συναντώνται και τη χρήση τους.  

Τέλος μπορούμε να δούμε κάποια από τα απειλούμενα είδη της χώρας μας 

και να βρούμε πληροφορίες γι’ αυτά. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3228
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3032

