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جنگل چیست؟
گیاهان  و  گل ها  درختان،  از  پوشیده  وسیعی  منطقه  جنگل 

و  می رویند  جهان  از  مختلفی  مناطق  در  جنگل ها  است. 
در هر جنگل، انواع مختلفی از حیوانات وحشی زندگی 

می کنند. جنگل ها فواید بسیاری برای سیاره ما دارند.

گل انگشتانه

گل حسرت

سرو برگ ریز

درخت سرخ دار
برگ های درخت موز

ارکیده

زندگی گیاهی

درختان

هزاران نوع مختلف 
از گیاهان، از ارکیده های 

رنگارنگ تا بوته های بزرگ، در 
جنگل ها می رویند. دو سوم زندگی 
گیاهی جهان، در جنگل های بارانِی 

گرمسیری وجود دارد.

درختان به جذب 
نور خورشید عالقه زیادی 

دارند. در جنگل ها، درختان، 
بسیار بلند می شوند و برای فضای 

بیشتر با درختان مجاور خود رقابت 
می کنند. برگ های درختان از بقیه 

گیاهان جنگل در مقابل نور و 
اشعه های شدید خورشید 

محافظت می کنند.
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سوسمار درختی

سنجاب خاکستری

آخوندک
النه پرنده

حیوانات

اکسیژن

اقلیم

زیستگاه ها

جنگل ها خانه 
نیمی از گونه های حیوانی، از 

حشرات خیلی کوچک تا فیل های 
بزرگ هستند. حیوانات در جنگل ها 

می توانند از آب باران بنوشند، از 
میوه ها تغذیه کنند و پناهگاهی 

برای فرار از دست شکارچیان 
پیدا کنند.

درختان، گاز اکسیژن 
آزاد می کنند. بیشتر موجودات 
زنده برای ادامه حیات خود به 

اکسیژن نیاز دارند. وقتی گیاهان از 
نور خورشید، آب و گاز دی اکسید 

کربن غذا تولید می کنند، این 
گاز آزاد می شود.

میانگین دما و 
وضعیت آب و هوایی یک 

منطقه، اقلیم نامیده می شود. 
جنگل ها می توانند به حفظ ثبات و 
پایداری اقلیم کمک کنند و حتی 

موجب بارش باران شوند.

همه حیوانات به 
آب، غذا و پناهگاه نیاز دارند. 

مکانی که همه این نیازها را تأمین 
می کند، زیستگاه نامیده می شود. 

جنگل ها، نسبت به سایر مناطق روی 
زمین، زیستگاه مناسبی برای تعداد 

بیشتری از حیوانات هستند.

               درخت زار بریتانیا در پاییز
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