
Olifanten zijn de grootste 
landdieren op Aarde!

De Amerikaanse zeearend 
voelt zich helemaal thuis  

op de Amerikaanse 
graslanden!

Struisvogels kunnen wel 
2,7 meter groot  

worden!

Graslanden zijn doorgaans uitgestrekte 
open vlakten vol met, je raadt het al, gras! 
Graslanden komen op alle continenten  
voor behalve op Antarctica. Je vindt ze  
vaak tussen bossen en woestijnen in,  
want om te overleven ze hebben meer  
water nodig dan woestijnen, maar minder dan 
bossen.

Er leven heel veel verschillende diersoorten op 
graslanden. Op sommige graslanden grazen 
enorme olifanten in de blakerende zon en op 
andere zoeken indrukwekkende vogels zoals 
struisvogels naar prooi tussen het gras! Het 
gras zelf varieert ook: sommige graslanden 
staan vol kleine wilde bloemen, terwijl andere 
een zee van kleur vormen, bijvoorbeeld rood 
of paars. 

Helaas worden de graslanden bedreigd. 
Sommige graslanden worden omgevormd 
tot landbouwgrond, en op andere graslanden 
wordt illegaal gejaagd of er groeien invasieve 
soorten (dit zijn soorten die er oorspronkelijk 
niet voorkwamen en die de natuurlijke 
balans van het ecosysteem 
verstoren). Soms hebben 
ze ook last van 
klimaatverandering. 

Gelukkig zijn er liefdadigheidsinstellingen, 
groepen voor natuurbescherming en mensen 
overal ter wereld die samenwerken om 
graslanden te beschermen. Jij kunt een 
handje helpen!

Boeiende weetjes  
over graslanden!

Kweek zelf planten! 
Maak een zadenbol van zaadjes van wilde 
bloemen en plant de bol in de tuin of in 
een bloembak in je vensterbank.

Verklein je impact! 
Probeer op een planeetvriendelijke manier 
te leven: rijd minder met de auto, koop 
minder en hergebruik meer! 

Deel je kennis!
Wat weten je vrienden en familie eigenlijk 
over graslanden? Vertel ze wat jij hebt 
geleerd!

LEUK FEITJE!
Op verschillende 

werelddelen heten 
graslanden anders! 

Ze worden bijvoorbeeld 
prairie, savanne, steppe 

of pampa genoemd!

LEUK FEITJE!
Er zijn twee 

hoofdsoorten grasland: 
met een tropisch 
en een gematigd 

klimaat. Maar er zijn 
grote verschillen in 

temperatuur  
en weer!

Wist je dit?
• 25% van het aardoppervlak bestaat uit 

graslanden!
• Je vindt graslanden met een tropisch 

klimaat op het Zuidelijk halfrond, terwijl 
graslanden met een gematigd klimaat op 
het Noordelijk halfrond liggen!

• De Euraziatische steppe is het grootste 
grasland ter wereld: het beslaat een vijfde 
van het aardoppervlak!

Op graslanden kunnen 
honderden soorten  

wilde bloemen  
groeien!©2022 Mattel
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