
Οι αρκούδες γκρίζλι είναι 
στενοί συγγενείς των 
πολικών αρκούδων!

Το Έβερεστ είναι 
ηλικίας άνω των 60 

εκατομμύριων 
ετών!

Τα δάχτυλα των ποδιών των 
κατσικιών του βουνού έχουν 

σκληρά μαξιλαράκια που 
τα βοηθούν να πιαστούν - 
ιδανικά για την αναρρίχηση 

στα βουνά!

Τα βουνά είναι πανύψηλες διαμορφώσεις 
εδάφους που φτάνουν ψηλά πάνω από την 
επιφάνεια της θάλασσας και τη γύρω γη.
 Είναι πολύ πιο απότομα από τους λόφους και 
συχνά έχουν ένα μυτερό άκρο που ονομάζεται 
κορυφή!
 Οι γεωλόγοι συμφωνούν ότι τα βουνά συνήθως 
υψώνονται τουλάχιστον 300 μέτρα πάνω από 
τη γύρω περιοχή, επομένως είναι πραγματικά 
τεράστια! 

Τα βουνά βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, ακόμα 
και κάτω από το νερό! Έτσι, φιλοξενούν 
μια τεράστια ποικιλία φυτών και ζώων. Από 
πολύ μεγάλες αρκούδες έως κατσίκια με 
γένια και αρχαία δέντρα μέχρι μικροσκοπικά 
χόρτα. Η άγρια   ζωή ποικίλλει ανάλογα με 
τη θερμοκρασία και την τοποθεσία των 
βουνών. Για παράδειγμα, τα βουνά στον κρύο 
Καναδά έχουν πολύ διαφορετικά φυτά και ζώα 
από τα βουνά στη ζεστή Τανζανία!
 
Τα βουνά μπορεί να φαίνονται άφθαρτα, αλλά 
δυστυχώς, επηρεάζονται από την κλιματική 
αλλαγή.
 Καθώς η θερμοκρασία της Γης αυξάνεται, 
το χιόνι και ο πάγος των βουνών λιώνουν, 
προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις 
που επηρεάζουν την άγρια   ζωή 
και τους ανθρώπους που 
ζουν κοντά.
 

Ευτυχώς, φιλανθρωπικές οργανώσεις, 
ομάδες προστασίας και άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο εργάζονται για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και μπορείτε και εσείς να 
βοηθήσετε!
 

Συναρπαστικές Πληροφορίες 
για τα Βουνά!

Μοιραστείτε τις γνώσεις σας!  
Πείτε στους φίλους και την οικογένειά σας 
γιατί τα δάση είναι σημαντικά. 

Μειώστε τον αντίκτυπό σας! 
Προσπαθήστε να ζείτε με τρόπο που 
δεν βλάπτει τον πλανήτη μας. Οδηγάτε 
λιγότερο, αγοράζετε λιγότερα πράγματα 
και επαναχρησιμοποιείτε περισσότερα! 
Δώστε πίσω! 
Υποστηρίξτε όπως μπορείτε μια 
φιλανθρωπική οργάνωση που προστατεύει 
τους ορεινούς βιότοπους, όπως κάνοντας 
έναν έρανο στο σχολείο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

Στη Νέα Ζηλανδία βρίσκεται 
το βουνό με το μεγαλύτερο 

όνομα - ονομάζεται
Taumatawhakatang 
hangakoauauotam 
teapokaiwhenuaki 

tanatahu!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!
Ορισμένα βουνά 

προκαλούνται από ηφαίστεια 
που εκτοξεύουν λάβα  ξανά 
και ξανά! Με τον καιρό, η 
λάβα ψύχεται, σκληραίνει 
και συσσωρεύεται για να 

σχηματίσει ένα 
βουνό!

Γνωρίζατε ότι;
• Το ψηλότερο βουνό στον κόσμο είναι το 

Έβερεστ, το οποίο έχει κολοσσιαίο ύψος 
8.848 μέτρα)!

• Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν 
ότι η παλαιότερη οροσειρά στη Γη είναι η 
Ζώνη Barberton Greenstone στη Νότια 
Αφρική, που υπολογίζεται ότι είναι ηλικίας 
3,6 δισεκατομμυρίων ετών! 

• Υπάρχουν πέντε τύποι βουνών: 
Ηφαιστειακά, διπλωμένα, μπλοκ, θόλοι 
και οροπέδια! 

Στα βουνά συναντάμε 
δάση σε όλο τον 

κόσμο!
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