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Jordens klimabælter
Når man taler om klima, taler man kort sagt om et bestemt områdes gennemsnitlige vejr. For at beskrive et klima måler man i løbet af 30 år et steds temperatur, fugtighed, vindstyrke og solens indstråling. Fordi jorden er rund som en kugle, varmer solens stråler stærkest ved ækvator og svagest ved polerne.
Klimaet er med til at bestemme hvilke planter, der kan vokse i et område. Nogle planter kan ikke tåle frost, og alle planter er afhængige af nedbør. Forskellige planter vokser ved forskellige mængder af regn. Der hvor det regner meget, vokser der skov. I meget tørre områder vokser der ofte slet ingen planter.
Taler man om hele jordens klima, kan man for overskuelighedens skyld inddele jorden i fire klimabælter:
Det tropiske klimabælte ligger på begge sider af ækvator. Her er det meget varmt hele året og aldrig frost. Temperaturen er mindst 15 °C, og alle planter er hele tiden i vækst. Her er der lavtryk, og i store områder regner det ofte. Her findes verdens regnskove. De steder, hvor det regner mindre, kaldes savanne, og her vokser der træer og buske.
De subtropiske klimabælter ligger nord og syd for det tropiske. Her er der højtryk og tørt, fordi det sjældent regner. Mange steder er der ørken. Temperaturerne ligger mellem  22 °C om sommeren og 5°C om vinteren, så det bliver ikke rigtig vinter her. Bæltet har også områder med savanne, hvor der vokser træer, buske og græs.
De tempererede klimabælter ligger nord og syd for de subtropiske områder. Her er der skiftevis højtryk og lavtryk, og derfor kan vejret ændre sig en hel del. Det betyder også, at man får meget skiftende årstider. I de tempererede klimabælter skal
temperaturen om sommeren være mindst 10°C i gennemsnit. Plantevæksten er især løvskov, som mister bladene om vinteren, og nåleskov.
De polare klimabælter ligger ved Sydpolen og Nordpolen, og her er der meget koldt. Fordi der er højtryk, kommer der ikke meget nedbør i disse områder. Temperaturen om sommeren er højst 10°C i gennemsnit. De planter der kan vokse her, er mos, lav, lidt græs og få småbuske.




