
Nazwa jaguar oznacza 
„ten, który zabija jednym 

skokiem”.

Małpy wiewiórkowate 
wydają z siebie około 

25–30 różnych 
odgłosów.

Leniwce mogą 
potrzebować około 30 

dni, aby strawić 
jeden liść. 

Ludzie i planeta

Tropikalne lasy deszczowe to wysokie, gęste 
dżungle obfitujące w różnorodność 
biologiczną (rośliny i zwierzęta). Występują 
w 5 głównych miejscach na świecie: Afryce, 
Azji, Australii, Ameryce Środkowej i Ameryce 
Południowej. W tych ciepłych, parnych i – a 
jakże – mokrych miejscach może spadać 
od 200 cm do 10 m opadów rocznie. 
Niesamowite! 

Wysokie temperatury, bogata gleba, wilgotne 
warunki i gęsta szata roślinna sprawiają, że lasy 
deszczowe to idealne środowisko dla dzikich 
zwierząt! Te wspaniałe ekosystemy są domem 
dla ponad połowy wszystkich gatunków roślin 
i zwierząt na Ziemi – od ogromnych kwiatów 
i psotnych małp po urocze leniwce i piękne 
wielkie koty. 

Lasy deszczowe są domem nie tylko 
niesamowitych zwierząt, ale także setek 
rdzennych mieszkańców. Uważa się, że 
niektórzy z nich nigdy nie mieli kontaktu ze 
światem zewnętrznym.

Niestety lasy deszczowe 
padają ofiarą wylesiania 
(deforestacji) – są 
wycinane na drewno 

lub by zwolnić miejsce dla dróg i rolnictwa. 
Dobra wiadomość jest taka, że organizacje 
charytatywne, grupy konserwatorów i ludzie z 
całego świata działają na rzecz ochrony tych 
niesamowitych terenów. Ty też możesz pomóc!

Fascynujące fakty o 
lasach deszczowych

Dziel się wiedzą!  
Opowiadaj swoim przyjaciołom i rodzinie, 
dlaczego lasy deszczowe są ważne. 

Sprawdzaj etykiety! 
Unikaj produktów zawierających olej 
palmowy – jeden z największych 
powodów wylesiania. 

Podaruj coś od siebie! 
Wesprzyj organizację charytatywną 
działającą na rzecz lasów deszczowych 
– zorganizuj sprzedaż wypieków lub bal 
przebierańców, z których dochód zasili 
konto organizacji!

CIEKAWOSTKA
Lasy deszczowe 

odgrywają ważną rolę 
w ograniczaniu zmian 
klimatu. Ich bogata 
roślinność usuwa z 

powietrza dwutlenek 
węgla (gaz cieplarniany) 

i uwalnia tlen.

CIEKAWOSTKA
Ponad 80% 

żywności na świecie 
ma swoje początki 

w amazońskim lesie 
deszczowym.

Czy wiesz, że…
• Największy na świecie las deszczowy, 

znajdujący się w Amazonii, obejmuje 8 
krajów Ameryki Południowej, a najmniejszy 
na świecie las deszczowy, las Bukit Nanas 
w Malezji, ma powierzchnię równą wyspie 
Alcatraz.

• Około 25% leków na świecie wytwarza się z 
roślin występujących w amazońskiej puszczy.

• Spadająca kropla deszczu może 
potrzebować 10 minut, aby przebyć drogę z 
gęstego baldachimu lasu deszczowego 
na ziemię.

Lasy deszczowe są 
pełne kolorów.
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