
Grzyby występują w 
różnych kształtach, 

rozmiarach 
i kolorach. 

Lasy są domem ponad 
68% gatunków ssaków 

na całym świecie.

Spędzanie czasu w 
lesie ma udowodnione 

działanie 
relaksacyjne.

Ludzie i planeta

Lasy to obszary lądu pokryte drzewami. Można 
je znaleźć prawie na całym świecie – od 
zaśnieżonej Alaski po tropikalną Malezję i nie 
tylko. Eksperci szacują, że lasy pokrywają około 
jedną trzecią powierzchni Ziemi! Co więcej, 
odgrywają kluczową rolę w kontrolowaniu 
klimatu, wytwarzając tlen, utrzymując glebę 
w dobrej kondycji, działając jako osłony od 
wiatru i zapobiegając powodziom.

Pełne niesamowitych dzikich zwierząt 
lasy są domem ponad trzech czwartych 
występujących na Ziemi gatunków lądowych, 
od niezwykłych grzybów i pięknych ptaków 
po małpy i łosie. Lasy zapewniają pożywienie, 
schronienie i bezpieczeństwo zwierzętom, 
które mogą się w nich schronić i rozmnażać.

Niestety lasy padają ofiarą wylesiania 
(deforestacji) - są wycinane na drewno lub by 
zwolnić miejsce dla dróg, kopalni, domów 
i rolnictwa. 

Dobra wiadomość jest taka, że organizacje 
charytatywne, grupy konserwatorów i ludzie z 
całego świata działają na rzecz powstrzymania 
wylesiania. Ty też możesz pomóc!

Fascynujące fakty 
o lasach

Dziel się wiedzą!  
Opowiadaj swoim przyjaciołom i rodzinie 
o tym, jak ważne są lasy.

Zwiększaj świadomość! 
Wspieraj organizację charytatywną, która 
chroni lasy – możesz z pomocą rodziców 
zorganizować kiermasz w swojej szkole.

Hoduj rośliny! 
Zasadź nowe rośliny na podwórku lub w 
doniczce na balkonie i dowiedz się, czy w 
twojej okolicy jest ogród publiczny, który 
potrzebuje ochotników do pracy. 

CIEKAWOSTKA
Lasy dzielą się na 

3 główne rodzaje – 
lasy borealne (tajga), 

umiarkowane 
i tropikalne.

CIEKAWOSTKA
Lasy mogą się 
składać z setek 

miliardów 
drzew.

Czy wiesz, że…
• Drzewa to najdłużej żyjące organizmy na Ziemi 

– nigdy nie umierają ze starości.
• Astronauci z NASA i amerykańska agencja 

Forest Service zarządzająca lasami państwowymi 
podjęły współpracę, aby na Księżycu hodować 
rośliny z nasion.

• Drzewa mogą dzielić się ze sobą substancjami 
odżywczymi, a nawet ostrzegać się wzajemnie o 
niebezpieczeństwie.

Możesz dowiedzieć się, 
ile lat ma drzewo, licząc 

pierścienie 
na pniu.
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