
Οι αλεπούδες φενέκ έχουν 
πολύ μεγάλα αυτιά που τις 
βοηθούν να παραμένουν 

δροσερές!

Τα λαγούμια που σκάβουν 
οι χελώνες της ερήμου 

μπορούν να έχουν μήκος 
έως και 9 
μέτρα!

Τα αγκάθια των κάκτων 
λειτουργούν ως 

μικροσκοπικές ομπρέλες 
ενάντια στον καυτό 

ήλιο!

Η λέξη “έρημος” σημαίνει 
και “αυτός που είναι 

απομακρυσμένος 
από τους 
άλλους”.

Οι έρημοι είναι μέρη που δέχονται λιγότερο από 

25 εκατοστά βροχής ετησίως! Βρίσκονται σε 

όλο τον κόσμο, σε κάθε ήπειρο και καλύπτουν 

περισσότερο από το το ένα πέμπτο της 

επιφάνειας της Γης!  

Οι έρημοι είναι γεμάτες από άγρια   ζωή 

προσαρμοσμένη να επιβιώνει σε σκληρές συνθήκες.

Οι αλεπούδες φενέκ είναι ενεργές τη νύχτα, 

όταν είναι πιο δροσερά, οι χελώνες της ερήμου 

ξεφεύγουν από τη ζέστη υπογείως και ορισμένα 

έντομα μπορούν ακόμη και να πάρουν το νερό 

τους από την ομίχλη στον αέρα!

 Ορισμένα φυτά έχουν απίστευτα μακριές ρίζες 

για να βρουν νερό βαθιά κάτω από το έδαφος και 

άλλα, όπως οι κάκτοι, μπορούν να αποθηκεύσουν 

νερό όταν το χρειάζονται πραγματικά! 

Δυστυχώς, οι έρημοι απειλούνται από την κλιματική 

αλλαγή. Καθώς η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται, 

οι ήδη ζεστές έρημοι γίνονται ακόμη πιο ζεστές, 

προκαλώντας πιο έντονες πυρκαγιές και ξηρασία 

που καταστρέφουν τα φυτά, αφήνοντας λιγότερα 

μέρη για την άγρια   ζωή της 

ερήμου για να ζήσει και να 

κρυφτεί από τη ζέστη.

 

Ευτυχώς, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε! 

Συναρπαστικές 
Πληροφορίες 
για τις Ερήμους!

Βάλτε κουίζ στους φίλους σας!  
Πόσα γνωρίζουν οι φίλοι και η οικογένειά 
σας για τις ερήμους; Κάντε τους να σας 
θαυμάσουν για τις γνώσεις σας! 
 
Φτιάξτε μία δική σας!
Μπορεί να μην μπορείτε να φτιάξετε 
μια έρημο, αλλά μπορείτε ακόμα να 
υποστηρίξετε τη φύση στο σπίτι σας, 
καλλιεργώντας ένα φυτό και βλέποντάς το 
να μεγαλώνει! 
Μειώστε τον αντίκτυπό σας! 
Ακόμη και μικρές πράξεις, όπως το κλείσιμο 
μιας βρύσης που στάζει και η μείωση 
της σπατάλης τροφίμων, βοηθούν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Δεν είναι όλες οι 

έρημοι ζεστές! Οι πολικές 
έρημοι, στην Αρκτική 
και την Ανταρκτική, 

είναι πάντα 
κρύες!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Οι έρημοι δεν είναι 
μόνο σπίτι για άγρια 
ζώα και φυτά, αλλά 
και για εκατομμύρια 

ανθρώπους! 

Γνωρίζατε ότι;
• Η πιο καυτή έρημος στον κόσμο είναι η έρημος 

Atacama στη Χιλή, ενώ η πιο κρύα βρίσκεται 
στην Ανταρκτική!

• Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η μέση 
θερμοκρασία της ερήμου μπορεί να αυξηθεί 
σε λίγο περισσότερο από 38°C, ενώ τη νύχτα, 
μπορεί να πέσει κατά μέσο όρο στους -3,9°C! 

• Η μεγαλύτερη ζεστή έρημος στον κόσμο είναι 
η Σαχάρα, η οποία εκτείνεται σχεδόν σε όλη τη 
Βόρεια Αφρική, ενώ η μικρότερη ζεστή έρημος 
είναι η Carcross στον Καναδά!
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