
Słonie są największym 
zwierzęciem lądowym 

na świecie.

Na amerykańskich 
obszarach trawiastych 

występują bieliki 
amerykańskie.

Strusie mogą mieć 
nawet 2,7 m 
wysokości.

Ludzie i planeta

Obszary trawiaste to duże połacie płaskiego 

terenu pokryte… trawą, a jakże! Występują na 

każdym kontynencie poza Antarktyką i często 

znajdują się między lasami i pustyniami, bo do 

przetrwania potrzebują więcej deszczu niż 

pustynie, ale nie aż tyle, ile lasy.

Obszary trawiaste są domem ogromnej liczby 

gatunków dzikich zwierząt. Na jednych wygrzewają 

się wielkie słonie skubiące źdźbła, a na innych 

niezwykłe ptaki, takie jak strusie, szukają 

pożywienia skrywającego się wśród traw. Same 

trawy też wyglądają różnie: niektóre są pełne 

delikatnych dzikich kwiatów, a inne są barwnymi 

połaciami w odcieniach takich jak czerwień i fiolet.  

Niestety obszary trawiaste są zagrożone. Część 

jest przekształcana w tereny rolnicze, a części 

zagrażają nielegalne polowania, gatunki inwazyjne 

(gatunki niewystępujące tam naturalnie, które 

zaburzają równowagę ekosystemu) oraz 

zmiany klimatu. 

Na szczęście organizacje charytatywne, grupy 

konserwatorów i ludzie z całego świata działają na 

rzecz ochrony obszarów trawiastych. Ty też 

możesz pomóc!

Fascynujące fakty o 
obszarach trawiastych

Hoduj rośliny!  
Przygotuj bomby nasienne z nasionami 
dzikich kwiatów, a potem zasadź je w 
ogródku lub doniczce. 

Zmniejszaj swój wpływ 
na środowisko! 
Spróbuj żyć tak, aby nie szkodzić 
planecie – rzadziej jeździj samochodem, 
kupuj mniej i wykorzystuj więcej 
rzeczy ponownie.  

Dziel się wiedzą! 
Jak dużo Twoi przyjaciele i rodzina 
wiedzą o obszarach trawiastych? 
Opowiedz im o tym, co już wiesz.

CIEKAWOSTKA
Obszary trawiaste mają 

różne nazwy, zależnie od 
części świata, w której 

występują. Znane są jako 
preria, sawanna, step 

i pampa.

CIEKAWOSTKA
Występują 2 główne 
rodzaje obszarów 

trawiastych – tropikalne 
i umiarkowane. Różnią 
się od siebie znacznie 

temperaturą 
i pogodą.

Czy wiesz, że…
• 25% powierzchni Ziemi jest pokryte 

obszarami trawiastymi.

• Tropikalne obszary trawiaste znajdują się 
na półkuli południowej, a umiarkowane 
na półkuli północnej.

• Wielki Step to największy ciągły pas stepu 
na świecie – zajmuje jedną piątą planety.

Na obszarach trawiastych 
występują setki gatunków 

dzikich 
kwiatów.
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