
Οι ελέφαντες είναι το 
μεγαλύτερο ζώο της ξηράς 

στον κόσμο!

Οι λευκοκέφαλοι 
θαλασσαετοί ζουν σε 

λιβάδια στην 
Αμερική! Οι στρουθοκάμηλοι 

μπορούν να φτάσουν 
μέχρι και τα 2,7 μέτρα 

ύψος! 

Τα λιβάδια είναι συνήθως μεγάλες περιοχές 
επίπεδων, ανοιχτών εκτάσεων που 
καλύπτονται από - ναι, σωστά το μαντέψατε - 
χορτάρι! Υπάρχουν σε κάθε ήπειρο εκτός από 
την Ανταρκτική και συχνά βρίσκονται 
ανάμεσα σε δάση και ερήμους επειδή 
χρειάζονται περισσότερη βροχή από τις ερήμους, 
αλλά όχι τόση όσο τα δάση.

Στα λιβάδια ζει μια τεράστια ποικιλία ζώων.
 Σε ορισμένα, τεράστιοι ελέφαντες βόσκουν 
στα χόρτα κάτω από τον καυτό ήλιο και 
σε άλλα, εντυπωσιακά πουλιά, όπως 
στρουθοκάμηλοι, αναζητούν λεία που 
κρύβεται στο χορτάρι! Το ίδιο το χορτάρι 
ποικίλλει επίσης – μερικά χορτάρια μπορεί να 
είναι γεμάτα με ευαίσθητα αγριολουλούδια, 
ενώ άλλα είναι σαν χρωματιστές κουβέρτες, 
όπως κόκκινες ή μοβ.
  
Δυστυχώς, τα λιβάδια απειλούνται.
 Ορισμένα μετατρέπονται σε γεωργική 
γη, ενώ άλλα αντιμετωπίζουν απειλές από το 
παράνομο κυνήγι, τα παρεμβατικά είδη 
(είδη που διαταράσσουν την ισορροπία του 
οικοσυστήματος) και την 
κλιματική αλλαγή.
 

Ευτυχώς, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες 
προστασίας και άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
εργάζονται για την προστασία των λιβαδιών και 
μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς!

Συναρπαστικές Πληροφορίες 
για τα Λιβάδια!

Φτιάξτε το δικό σας!  
Δοκιμάστε να φτιάξετε μπάλες από 
σπόρους αγριολούλουδων και φυτέψτε 
τους στον κήπο, την αυλή ή το παράθυρο 
του σπιτιού σας. 

Μειώστε τον αντίκτυπό σας! 
Προσπαθήστε να ζείτε με τρόπο που 
δεν βλάπτει τον πλανήτη μας. Οδηγάτε 
λιγότερο, αγοράζετε λιγότερα πράγματα 
και επαναχρησιμοποιείτε περισσότερα!  
Μοιράστε τη γνώση σας! 
Πόσα γνωρίζουν οι φίλοι και η οικογένειά 
σας για τα λιβάδια;
 Πείτε τους για όσα μάθατε!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Τα λιβάδια έχουν και 
άλλες διαφορετικές 
ονομασίες σε όλο 

τον κόσμο! Είναι επίσης 
γνωστά ως σαβάνες, 
στέπες και πάμπα!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Υπάρχουν δύο κύρια είδη 
λιβαδιών - τα τροπικά και 
τα εύκρατα. Διαφέρουν 
πολύ σε θερμοκρασία 

και καιρικές 
συνθήκες!

Γνωρίζατε ότι;
• Το 25% της Γης καλύπτεται από λιβάδια!

• Τροπικά λιβάδια βρίσκονται στο νότιο 
ημισφαίριο, ενώ εύκρατα λιβάδια στο 
βόρειο ημισφαίριο!

• Η Ευρασιατική Στέπα είναι το μεγαλύτερο 
λιβάδι στον κόσμο και καλύπτει το ένα 
πέμπτο του πλανήτη!

Τα λιβάδια μπορούν 
να φιλοξενήσουν 
εκατοντάδες είδη 
αγριολούλουδων!
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