
Οι μύκητες υπάρχουν σε 
όλα τα σχήματα, 

μεγέθη και 
χρώματα!

Τα δάση φιλοξενούν το 
68% των θηλαστικών 

στον κόσμο!

Έχει αποδειχθεί ότι 
όταν περνάμε χρόνο 

στα δάση, μας βοηθάει 
να χαλαρώσουμε!

Τα δάση είναι εκτάσεις γης που καλύπτονται 
από πανύψηλα δέντρα. Βρίσκονται σχεδόν σε 
όλο τον κόσμο – από τη χιονισμένη Αλάσκα 
μέχρι τη ζεστή Μαλαισία και όχι μόνο. Οι 
ειδικοί εκτιμούν ότι τα δάση καλύπτουν 
περίπου το ένα τρίτο της επιφάνειας του 
πλανήτη μας! Επιπλέον, διαδραματίζουν βασικό 
ρόλο στον έλεγχο του κλίματος, την παραγωγή 
οξυγόνου, τη διατήρηση της υγείας του 
εδάφους, λειτουργώντας ως ανεμοφράκτες και 
βοηθώντας στην πρόληψη των πλημμυρών!

Τα δάση είναι γεμάτα από υπέροχη άγρια   
ζωή, προσφέροντας σπίτι για πάνω από τα 
τρία τέταρτα των ειδών του πλανήτη - από 
συναρπαστικούς μύκητες και υπέροχα πουλιά 
μέχρι καταπληκτικούς πίθηκους και θαυμάσια 
ελάφια! Τα δάση παρέχουν τροφή, καταφύγιο 
και ασφαλή μέρη για να κρυφτούν και να 
αναπαραχθούν τα ζώα.

Δυστυχώς, χάνονται λόγω της αποψίλωσης, 
που σημαίνει ότι κόβονται για ξυλεία ή για 
να φτιαχτούν δρόμοι, ορυχεία, σπίτια και 
γεωργική γη. 

Τα καλά νέα είναι ότι φιλανθρωπικές 
οργανώσεις, ομάδες προστασίας και άνθρωποι 
σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να 
σταματήσουν την αποψίλωση των δασών και 
μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε!

Συναρπαστικές Πληροφορίες 
για τα Δάση!

Μοιράστε τη γνώση σας!  
Μιλήστε με τους φίλους και την οικογένειά 
σας για τη σημασία των δασών.

Υποστηρίξτε! 
Υποστηρίξτε μια φιλανθρωπική οργάνωση 
που προστατεύει τα δάση ή οργανώστε ένα 
μπαζάρ στο σχολείο σας με τους γονείς 
σας συλλέγοντας λεφτά για μία τέτοια 
οργάνωση.

Φτιάξε το δικό σας! 
Φυτέψτε ένα δέντρο ή φυτά στον κήπο, 
την αυλή ή το μπαλκόνι και μάθετε 
αν υπάρχουν κοινοτικοί κήποι που 
χρειάζονται εθελοντές.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Υπάρχουν τρεις κύριοι 
τύποι δασών - τα 

βόρεια, τα εύκρατα και 
τα τροπικά!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Τα δάση μπορούν 

να αποτελούνται από 
δισεκατομμύρια 

δέντρα! 

Γνωρίζατε ότι;
• Τα δέντρα είναι οι μακροβιότεροι οργανισμοί 

στη Γη – δεν πεθαίνουν ποτέ από γεράματα!
• Οι αστροναύτες της NASA και η Δασική 

Υπηρεσία των ΗΠΑ συνεργάστηκαν για να 
καλλιεργήσουν σπόρους στη Σελήνη!

• Τα δέντρα μπορούν να μοιράζονται θρεπτικά 
συστατικά και ακόμη και να προειδοποιούν 
το ένα το άλλο για κίνδυνο!

Μπορείτε να καταλάβετε 
πόσο χρονών είναι ένα 
δέντρο μετρώντας τα 

δαχτυλίδια στον 
κορμό του!
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