
Το όνομα τζάγκουαρ 
σημαίνει «αυτός που 

σκοτώνει με ένα 
πήδημα»!

Οι σκιουροπίθηκοι 
κάνουν περίπου 25-30 

διαφορετικούς 
ήχους!

Οι βραδύποδες μπορεί 
να χρειαστούν έως και 
περίπου 30 ημέρες για 

να χωνέψουν ένα 
μόνο φύλλο!

Τα τροπικά δάση είναι ψηλές, πυκνές ζούγκλες, 
γεμάτες βιοποικιλότητα (με φυτά και ζώα).
 Βρίσκονται σε πέντε βασικά μέρη σε όλο τον 
κόσμο: Αφρική, Ασία, Αυστραλία, Κεντρική 
Αμερική και Νότια Αμερική. Με ζέστη 
και – ναι, το μαντέψατε – υγρασία, αυτά τα 
καταπληκτικά μέρη μπορούν να έχουν μεταξύ 
200-1.016 εκ. βροχόπτωσης τον χρόνο!  

Οι ζεστές θερμοκρασίες, το πλούσιο έδαφος, 
οι υγρές συνθήκες και η πυκνή φυτική 
κάλυψη κάνουν τα τροπικά δάση το τέλειο 
περιβάλλον για την άνθηση της άγριας ζωής! 
Στην πραγματικότητα, αυτά τα φοβερά 
οικοσυστήματα φιλοξενούν περισσότερα από 
τα μισά είδη φυτών και ζώων του πλανήτη 
– από υπέροχα λουλούδια και άτακτα 
πιθηκάκια, μέχρι νυσταγμένους βραδύποδες 
και όμορφες μεγάλες γάτες! 

Τα τροπικά δάση δεν φιλοξενούν μόνο 
καταπληκτικά ζώα, αλλά και εκατοντάδες 
αυτόχθονες πληθυσμούς. Θεωρείται ότι 
ορισμένοι δεν είχαν ποτέ επαφή με τον έξω 
κόσμο!

Δυστυχώς, τα τροπικά 
δάση χάνονται λόγω 
αποψίλωσης, που 

σημαίνει ότι κόβονται για ξυλεία ή για να 
φτιαχτούν δρόμοι και γεωργική γη. Τα 
καλά νέα είναι ότι φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
ομάδες προστασίας και άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο εργάζονται για να προστατεύσουν αυτά 
τα απίστευτα μέρη και μπορείτε κι εσείς να 
βοηθήσετε!

Συναρπαστικές Πληροφορίες 
για τα Τροπικά Δάση

Μοιραστείτε τη γνώση!  
Πείτε στους φίλους και την οικογένειά 
σας γιατί τα τροπικά δάση είναι τόσο 
σημαντικά.

Ελέγξτε την ετικέτα! 
Αποφύγετε προϊόντα που περιέχουν 
φοινικέλαιο -  έναν από τους 
μεγαλύτερους λόγους αποψίλωσης. 
Δώστε πίσω! 
Υποστηρίξτε μια φιλανθρωπική 
οργάνωση για τα τροπικά δάση, όπως 
διοργανώνοντας ένα μπαζάρ στο σχολείο 
σας και μαζεύοντας λεφτά γι’ αυτή!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Τα τροπικά δάση παίζουν 
σημαντικό ρόλο στον 

περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής! Η πλούσια βλάστησή 

τους αφαιρεί το διοξείδιο 
του άνθρακα (ένα αέριο του 
θερμοκηπίου) από τον αέρα 

και απελευθερώνει 
οξυγόνο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Πάνω από το 80% των 
τροφίμων στον κόσμο 
έχει προέλευση από 

το τροπικό δάσος του 
Αμαζονίου!

Γνωρίζατε ότι;
• Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος στον κόσμο, 

ο Aμαζόνιος, εκτείνεται σε οκτώ χώρες 
της Νότιας Αμερικής, ενώ το μικρότερο 
τροπικό δάσος στον κόσμο είναι το Bukit 
Nanas Forest στη Μαλαισία.

• Περίπου το 25% των φαρμάκων στον 
κόσμο παρασκευάζονται από φυτά 
που βρίσκονται στο τροπικό δάσος του 
Αμαζονίου!

• Μια σταγόνα βροχής που πέφτει μπορεί να 
χρειαστεί 10 λεπτά για να ταξιδέψει από 
τη πυκνή σκεπή του τροπικού δάσους 
μέχρι κάτω στη γη!

Τα τροπικά δάση είναι 
γεμάτα χρώματα!
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