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TROPISCH BOS
Wat is een tropisch bos? Waar komen ze voor?
Tropische bossen of tropische regenwouden zijn bossen die dicht tegen de evenaar liggen. Op de wereldkaart
hieronder kan je zien dat de evenaar ongeveer in het midden van de aarde loopt. Op de evenaar is het steeds
zeer warm. Naast een bijna constante temperatuur van 27°C regent het er ook heel veel. Er komen dus ander
bomen en planten voor, daarom zien tropische regenwouden er anders uit dan onze bossen.
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Het grootste ...
Het grootste tropische regenwoud op de wereld is het Amazoneregenwoud. Het is zo groot dat het verspreid
is over 9 landen : Brazilië, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname en FransGuyana. In totaal is het 7 miljoen km² groot. Een heel groot getal en moeilijk om voor te
stellen niet? Dat zijn zo een 14 miljoen voetbalvelden en maar liefst 230 keer de grootte
van België. Op de wereldkaart hierboven is het aangeduid met een oranje pijl.
Bewoners van het tropische regenwoud
In het regenwoud zijn niet enkel de bomen
anders. Er komen ook heel wat andere
dieren voor zoals apen, vogels in felle
kleuren, slangen, speciale kikkers en
akelige vogelspinnen, de grootste
spin op aarde. Het tropisch regenwoud is niet enkel voor dieren een
thuis, er leven ook stammen die al héél
lang in het regenwoud leven. Ze wonen in
hutjes, hebben geen elektriciteit en doen
zelf aan landbouw.

Wist je dat bomen ook ziek kunnen worden?--Het binnenste gedeelte van de boom wordt het
kernhout genoemd en is dood hout. Rond dit
dode stuk zit levend hout en de schors. Omdat
het dood is kan het zich niet verdedigen tegen
infecties. De boom begint dan van binnen uit
ziek te worden. Aan de buitenkant zie je niets
maar binnenin rot de boom helemaal op. Het
kan ook gebeuren dat een boom ziek wordt
door rupsjes of andere insecten. Boomverzorgers proberen de bomen terug beter te maken.
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