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KAPPLÖPNING TILL SOLEN
Under regnskogens gröna 
täcke gömmer sig flera 
världar i separata våningar. 
För i regnskogen är det 
ljuset som styr vem som 
lever var.

3. De stampande 
trädens skikt

6. Jorden

Fotnot: Regnskogarna är inte likadana överallt. De skiljer sig åt mellan 
världsdelar och skogstyper, vad gäller struktur och artsammansättning. Även 
regnskogarnas lager skiljer sig ganska mycket åt mellan olika världsdelar och 
skogstyper. Men generellt kan regnskogar delas upp i 4-6 olika våningar. 
I vissa regnskogar är dessa våningar mycket tydliga, i andra mer diffusa. 

 1. Solisterna
De allra högsta träden sticker 
upp som solister ovanför 
kronskiktet. Solisterna behöver 
mycket ljus, här trivs också 
ljuskrävande växter som 
orkidéer och andra epifyter, 
exempelvis fågelbobräken.

DJURLIVET
Fåglar, insekter som
myror och �ärilar.

Strax under det 
huvudsakliga 
krontäcket finner vi träd 
som är redo att ta över när 
någon av krontakets jättar dör 
och faller. Oa samma arter 
som i kronskiktet, men också 
trädarter anpassade för att leva  
i jättarnas skugga. Här växer 
banan, mango och kakao och vi 
finner också pionjärträdarter, 
dvs arter som växer mycket 
snabbt och är experter på att ta 
över ljuset om det bildas en 
lucka av solljus.

DJURLIVET
Här upplevs växt- och djurlivet 
som mindre intensivt men här 
finns många insekter, mindre 
ödlor, ormar, apor, fåglar och 
trädleoparder (Asien).

Det är förvånandsvärt lätt 
att vandra in i regnskogen. 
Växtligheten är begränsad, 
mest trädstammar och 
olika palmer. Golvet är 
täckt av löv.

DJURLIVET
Insekter och termiter, 
grodor, ödlor, spindlar och 
skorpioner. På golvet rör 
sig många av de stora 
däggdjuren vi så oa 
associerar med 
regnskogen som tigrar, 
skogselefanter 
och tapirer.

2. Kronskiktet

4. Undervegetation
Förvånansvärt många 
olika palmer och andra 
växter klarar att leva här 
nere i dunklet. Palmerna 
har anpassat sina blad 
för att kunna sluka de 
små ljusglimtar som 
når ner hit.

DJURLIVET
Mycket av djurlivet här 
finns också på andra håll
i regnskogen, till exempel 
ormar, myror, apor och 
fåglar. 

Ett skikt som man 
kanske inte tänker på 
så mycket är livet under 
marken. Det som oa 
kännetecknar marklagren 
i en regnskog är att de är 
mycket fattiga på organiskt 
material. Här omsätts skogens 
näring nästan omedelbart. När ett 
löv faller till marken tar det ibland bara 
några timmar innan bladet är nedbrutet.

DJURLIVET
Jorden är full av olika nedbrytare såsom 
svampar, olika sorters maskar och 
insekter. Skorpioner och mångfotingar 
som skolopendrar hjälper också till 
och trivs i den fuktiga jorden. 

5. Regnskogsgolvet
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regnskogen ser 
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skikten.

En tjock och (för ljuset) nästan 
ogenomtränglig matta av blad från både 
själva träden men även från epifyter, 
lianer och andra slingerväxter som 
använder sig av trädkronorna för att 
komma åt ljuset. Här är konkurrensen 
hög och växterna försöker hela tiden 
komma ovanför varandra. 

DJURLIVET
Rikt djurliv, mängder 
med insekter, framför 
allt myror men också 
många andra pollinerande 
insekter som bin och �ärilar 
trivs bland blomprakten.  
Apor, exempelvis gibbon och 
makaker. Här bygger 
orangutangen sitt nattbo. 
Många fåglar återfinns 
också här. 
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