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Nielegalne wylesianie powoduje:

Wybierz dwa z zaprezentowanych w karcie krajów i spróbuj 

dowiedzieć się więcej na temat sytuacji w nich wstępujących.

W jakich regionach i dlaczego występuje największa deforestacja?

Jaki rodzaj lasów jest niszczony?

Czy dane państwo podejmuje wysiłki, by ograniczyć wycinki i odnawiać las?

Zaproponuj 3 rozwiązania na rzecz ochrony lasów, które władze danego państwa mogłyby wprowadzić.

W jaki sposób wylesianie tych krajów wpływa na nasz kraj i jak 

my sami wpływamy na wylesianie na tych obszarach? 

Zastanów się nad pytaniami, uwzględniając poniższe aspekty:

Klimat Gospodarka

Środowisko Kultura i społeczeństwo
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przykładowe przyczyny i skutki wylesiania w państwach  
o najwyższym na świecie poziomie deforestacji przyczyny

skutki

Zimbabwe
Lata korupcji politycznej i złego za-
rządzania doprowadziły w tym kraju 
do niedoborów energii i zwiększenia 
kosztów utrzymania, czego skutkiem 
jest rabunkowa polityka leśna i maso-
we wylesianie.
http://allafrica.com/stories/201011101132.html

Australia 
Wycinanie drzew pod 
plantacje.
http://www.wrm.org.uy/defore-
station/Oceania/Australia.html

Brazylia 
Hodowla krów, których skóry 
są wykorzystywane do pro-
dukcji butów, takich marek jak 
Geox, Nike czy Adidas.
http://ekonsument.pl/materialy/
publ_397_amazonska_rzeznia.pdf

Zambia 
Rabunkowe pozyskiwanie 
ziemi pod rolnictwo poprzez 
wycinki i wypalanie terenu. 
http://www.illegal-logging.info/appro-
ach.php?a_id=192

Meksyk 
Indianie Purepecha, znani 
również jako Taraskowie, giną 
z rąk przestępczych karteli, 
zajmujących się nielegalną 
wycinką lasów i handlem 
narkotykami na obszarach, na 
których żyją.
http://amazonicas.wordpress.com/2012 
/04/30/indianie-purepecha-w-stanie 
-oblezenia/

Australia
Wycinka lasu i postępujące 
pustynnie przyczyniają się do 
masowych pożarów, które do-
tykają ten kraj każdego roku.

Filipiny 
Między 1990 a 2005 Filipiny 
straciły 1/3 powierzchni lasów. 
Masowa wycinka doprowa-
dziła  do nasilenia się w tym 
regionie świata potężnych la-
win błotnych niosących śmierć 
ludziom i niszczących ich cały 
dobytek.

Wenezuela 
Tworzenie kopalni 
diamentów, złota 
oraz wydobycie 
ropy naftowej. 

Sudan 
Rozwój publicznego i prywat-
nego rolnictwa, niepodlegają-
cego żadnym regulacjom ma-
jącym na celu ochronę przed 
nadmiernym wylesianiem.
http://sudan.com.pl/geografia/

Tanzania 
Wycinka drewna w celu pozy-
skania opału – w całej Tanzanii 
tylko 14% ludności ma dostęp 
do sieci elektroenergetycznej.
http://globalnepoludnie.pl/
Zielona-energia-w-Tanzanii

Wenezuela 
Znajduje się w pierwszej dwu-
dziestce krajów o najwyższej 
różnorodności biologicznej 
endemicznych gatunków drzew, 
ptaków i lasów. Na obszarach 
ich wstępowania, w ciągu ostat-
nich 40 lat wycięto 80% zasobów 
leśnych, co zagroziło istnieniu 
żyjącym tam gatunkom.

Boliwia
Tzw. latynoamerykański styl 
rozwoju, nastawiony na maksy-
malną eksploatację dostępnych 
bogactw lasu i wykorzystywanie 
ziemi pod uprawę soi, słonecz-
ników, ryżu i pszenicy, przy 
jednoczesnym ogromnym eks-
porcie drewna (np. na meble).
http://www.wrm.org.uy/deforestation/
LAmerica/annex.html

Haiti
Każdy przechodzący przez Karaiby huragan 
nigdzie indziej nie zabija tylu ludzi, co na 
Haiti. Nadmiar wody pochodzącej z opadów 
nie jest zatrzymywany przez lasy, gdyż na 
olbrzymim obszarze kraju po prostu już ich 
nie ma, woda wsiąka więc w grunt i wywo-
łuje masowe osunięcia ziemi. Zwały błota 
zatapiają dziesiątki wiosek, zabijając przy 
tym tysiące ludzi.

Nigeria 
Postępujące zjawisko 
pustynnienia. W latach 
1901–2005 temperatura 
na tym obszarze wzrosła 
o 1,1°C, podczas gdy tem-
peratura globalna wzrosła 
o 0,74°C.

Gabon i Republika 
Kongo 
Lasy są siedliskiem 
życia dla większości 
pozostałych jeszcze na 
świecie goryli i szym-
pansów, przez masowe 
wycinki drzew ich egzy-
stencja stała się mocno 
zagrożona. 


