
Danes se boš srečal s problemom krčenja tropskega
deževnega gozda.
Dnevno ga izkrčijo za nekaj tisoč nogometnih igrišč površine. 

V pomoč ti bo besedilo v učbeniku str. 94. - 95.
Na koncu te čaka naloga za preverjanje in utrjevanje znanja. 

PA ŠE TO: prijavi se v spletno učilnico, če se še nisi. Za vsak predmet posebej. Jutri dobiš
                   pri zgodovini nalogo ali vprašanje, ki jo bo tam potrebno oddati, oz. na vprašanje  
                   odgovoriti. Naloga/vprašanje  bo za oceno. 



Tropski deževni gozdovi - Tropski deževni gozdovi - 
  -- pljuča Zemlje, pljuča človeštva pljuča Zemlje, pljuča človeštva

Kako bi utemeljil zgornjo trditev?Kako bi utemeljil zgornjo trditev?

TROPSKI DEŽEVNITROPSKI DEŽEVNI
GOZD V AMAZONIJIGOZD V AMAZONIJI

Kje na Zemlji se nahajajo največje sklenjeneKje na Zemlji se nahajajo največje sklenjene
gozdne površine?gozdne površine?



OKOLJSKA VLOGAOKOLJSKA VLOGA
GOZDAGOZDA
- protierozijska vloga- protierozijska vloga
- zaščitna vloga- zaščitna vloga
- vodna vloga (gozdovi upočasnjujejo - vodna vloga (gozdovi upočasnjujejo 
  vodno kroženje)  vodno kroženje)
- bilološka pestrost- bilološka pestrost
- podnebna vloga (blaži temp. razlike- podnebna vloga (blaži temp. razlike
  in povečuje zračno vlago  in povečuje zračno vlago
-- drevo za rast (les) potrebuje ogljik, drevo za rast (les) potrebuje ogljik,
  ga preko fotosinteze dobijo iz   ga preko fotosinteze dobijo iz 
  ogljikovega dioksida, ki je v zraku,   ogljikovega dioksida, ki je v zraku, 
  tako zmanjšuje učinek tople grede.   tako zmanjšuje učinek tople grede. 
    



PROIZVODNA VLOGA GOZDAPROIZVODNA VLOGA GOZDA

- les - les 
- lov - lov 
- nabiralništvo- nabiralništvo    



SOCIALNA VLOGA GOZDA SOCIALNA VLOGA GOZDA 

- nudi življenski prostor- nudi življenski prostor
- območje rekreacije- območje rekreacije
- turizem- turizem
- obramba naroda, domovine - obramba naroda, domovine 



Oceni, kolikšen delež Južne Amerike jeOceni, kolikšen delež Južne Amerike je
poraščen s tropskim deževnim gozdom.poraščen s tropskim deževnim gozdom.

Kje na Zemlji še najdemo področjaKje na Zemlji še najdemo področja
poraščena s tropskim deževnim gozdom?   poraščena s tropskim deževnim gozdom?   



TROPSKI DEŽEVNI GOZDTROPSKI DEŽEVNI GOZD
PREKRIVA PRIBLIŽNO 1/3 JUŽNEPREKRIVA PRIBLIŽNO 1/3 JUŽNE
AMERIKEAMERIKE

Imenuj predeleImenuj predele
Južne Amerike,Južne Amerike,
ki jih prekrivajoki jih prekrivajo
tropski deževni tropski deževni 
gozdovi.gozdovi.





Krčenje tropskega deževnega gozda inKrčenje tropskega deževnega gozda in
posledice.posledice.

S pomočjo fotografij boš spoznal vzrokeS pomočjo fotografij boš spoznal vzroke
za krčenje tropskega deževnega gozda inza krčenje tropskega deževnega gozda in
posledice tega krčenja.posledice tega krčenja.



Rudnik zlataRudnik zlata

Oceni poslediceOceni posledice
tega posega v tega posega v 
deževni gozd.deževni gozd.

Velika gozdna področja so tudi enostavno potopljena, saj so v
amazonskem nižavju na pritokih Amazonke zgrajene številne
hidroelektrarne. 



Poljedelske Poljedelske 
površine površine 
pridobljene na pridobljene na 
račun deževnegaračun deževnega
gozda.gozda.

KoruzaKoruza

Zakaj te površineZakaj te površine
niso trajne oziromaniso trajne oziroma
zakaj jih bo čez nekaj zakaj jih bo čez nekaj 
let potrebno opustiti?let potrebno opustiti?







 Odgovore zapiši v zvezek.


