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*********************************************************************************************************

Siemanko! Wszyscy wiemy, że złamać drzewko – sprawa prosta; zrąbać większe – trochę wysiłku, ale to też frasz-ka; ściąć ogromne drzewo – potrzeba tylko dobrego sprzę-tu i… po sprawie. Ale nie na tym sztuka i problem polega. Takie jedno duże, dorosłe drzewo najczęściej rośnie około 100 lat. A więc to nawet nie Wasz dziadek, ale pradziadek i prapradziadek je sadził być może. Lasy trzeba chronić: nigdy, ale to przenigdy nie palić ogni-ska w lesie, nie niszczyć młodych drzew i krzewów, nie zaśmiecać lasu. Dlaczego? Las daje życie i to nie tylko nam – ludziom, ale również naszym przyjaciołom: zwierzętom, ptakom, owadom i innej roślinności. 
*********************************************************************************************************

Dzisiaj chcia- łabym opowiedzieć Wam o znaczeniu i nie-
bezpieczeństwie, które grozi lasom równikowym. Czym 
się różnią od naszych lasów liściastych i iglastych. 
Wilgotne lasy równikowe porastają dość szeroki pas lądu 
po obu stronach równika na wszystkich kontynentach. 
To obszar ciepłych równin, na których panuje wysoka 
wilgotność powietrza, a roczna suma opadów wynosi ci 
najmniej 2000 milimetrów. A jak wiadomo – ciepło i wil-
goć to wymarzone warunki dla rozwoju organizmów ży-
wych. Chociaż lasy równikowe zajmują niecałe 7% po-
wierzchni Ziemi, to można w nich znaleźć aż 50% organizmów 
żywych – roślin i zwierząt żyjących na całej planecie. 

 Amazonia     
• rośliny – ok. 65 000 gatunków
• ssaki – ok. 1000 gatunków  

Las - sprawa poważna

Litwa
• rośliny – ok. 1500 gatunków
• ssaki – ok. 70 gatunków
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Ciekawostka ze świata
Banda kurczaków zaatakowała i 

zamordowała lisa, który wdarł się 
do kurnika i zaczął zagryzać jed-
nego z nich. Właścicielka kurzego 
stadka z hrabstwa Essex w An-
glii znalazła zwłoki zadziobanego 
drapieżnika, kiedy przyszła rano 
do kurnika, aby zebrać jajka. Po 
dokładnym obejrzeniu „miejsca 
zbrodni” Michelle Cordell doszła 
do wniosku, że rozwścieczone 
kury zdołały przewrócić na lisa 
stojący w rogu kurnika mały 

stolik, a kiedy uderzone zwierzę 
straciło przytomność, pokazały 
na co stać ich małe, ale jakże 
silne dzioby! 

Metr kwadratowy wilgotnych lasów równikowych 
produkuje więcej tlenu niż roślinność rosnąca gdzie-
kolwiek indziej. Wycinanie drzew lub ich wypalanie po-
woduje więc nieodwracalne zmiany ziemskiego klimatu 
i wyrządza ogromne szkody całej planecie. Obec-
ność odpowiedniej ilości, niezbędnego do życia nam 
wszystkim, tlenu jest w znacznym stopniu uzależnio-
na o istnienia wilgotnych lasów strefy równikowej. 

  

 
Tak się jednak składa, że te tereny należą do biednych 

państw lub krajów dopiero bogacących się. Traktują więc las jako źródło drewna lub przy-
szłe pola uprawne i zgadzają się na ich wyrąb. Chociaż ekolodzy na całym świecie protestują 
przeciwko niszczeniu lasów, to nadal są one wypalane i karczowane pod p0ola uprawne i pa-
stwiska. Dokonuje się ogromnych wyrębów w celu budowania dróg czy sięgania po bogactwa 
naturalne w ziemi. 

Działania takie przynoszą państwom doraźne korzyści, ale wywołują nieodwracalne szkody, 
które dotkną ludność całej planety. Już dziś naukowcy podejrzewają, że wzmożone wystę-
powanie huraganów, tornad i różnych klęsk żywiołowych może mieć związek z wycinaniem 
lasów. Zresztą nie tylko równikowych. 

Dbajmy o las – to nasze bogactwo i nasze życie!

Znaczenie

*********************************************************************************************************

Zagrożenie

ALEŻ ZAKRĘCONE!!!
Którą drogę ma wybrać kwoka, żeby mogła dotrzeć 

do swego kurczaczka? 


