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Lasy świata 

Poziom znajomości GIS: średniozaawansowany 

Narzędzia: ArcGIS Online 

Materiały (dane): Dostarczone wraz z lekcją w serwisie ArcGIS Online 

Cel: Zapoznanie uczniów z rozkładem lasów na świecie oraz typami lasów. 

 

 

Wstęp 
 

Ogólna powierzchnia lasów świata wynosi około 4 mld ha. Przeciętna lesistość w 

krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 30,6%, a na 1 

mieszkańca Ziemi przypada około 0,62 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce. 

 

Do krajów o największej powierzchni lasów (w procentach ogólnej powierzchni lasów 

świata) należą: Rosja (20%), Brazylia (12%), Kanada (9%), USA (8%) oraz Chiny (5%). 

Kraje Unii Europejskiej z powierzchnią lasów około 161 mln ha „posiadają” około 4% 

powierzchni lasów świata. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9,435 mln. ha 

i stanowi 0,23% lasów świata. (źródło: Bank Danych o Lasach) 

 

Zadania 
 

1. Otwórz mapę Lekcje edu.esri.pl Lasy świata dostępną pod adresem 

https://arcg.is/1LT91a w serwisie ArcGIS Online. Zaloguj się do swojego konta z 

subskrypcją ArcGIS Online. 

Uwaga! Dane dodane do mapy pochodzą z zasobów Premium. Aby wyświetlić 

poprawnie mapę konieczne jest zalogowanie się do konta z subskrypcją. 

Na mapie wyświetlona jest warstwa rastrowa o rozdzielczości 30m z informacją o 

pokryciu terenu lasem. Wydzielone zostały 4 typy: 

• Deciduous forest – las liściasty – zrzucający liście 

• Evergreen forest – las wiecznie zielony (zawsze zielony) – niezrzucający liści/igieł 

• Woody wetlands - zadrzewione tereny podmokłe 

• Mixed forest – las mieszany 

Więcej informacji o źródle danych i dokładnych zasadach podziały na typy znajduje 

się na stronie:  https://goo.gl/PLatq3  

2. Przyjrzyj się mapie. Zwróć uwagę na rozkład terenów leśnych na świecie oraz 

na rozkład poszczególnych typów lasów (skup się na lasach liściastych i 

wiecznie zielonych). 

 

https://arcg.is/1LT91a
https://arcg.is/1LT91a
https://goo.gl/PLatq3
https://goo.gl/PLatq3
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Lesistość Polski wynosząca 30,8% jest zbliżona do przeciętnej lesistości świata (30,6%). 

Lesistość naszego kraju jest także zbliżona do lesistości Europy (bez Rosji) wynoszącej 

32,2% oraz Ameryki Północnej (33%). Jest ona natomiast zdecydowanie wyższa niż 

lesistość całej Afryki (23%), Azji (19%) oraz Australii i Oceanii (23%). 

 

Pytanie 1. Bazując na swojej wiedzy o roślinności strefowej, opowiedz jakie znasz strefy 

roślinne składające się przede wszystkim z formacji lasów? 

 

Pytanie 2. Opisz rozkład terenów leśnych z grupy evergreen forest (las wiecznie 

zielony). Jakie strefy roślinne znalazły się w zasięgu tej kategorii lasów? Jakie typy lasów 

(zależne od strefy) można wyróżnić spośród lasów wiecznie zielonych? 

 

3. Wyłącz widoczność warstwy Lasy świata  odznaczając kwadrat przy nazwie 

 i włącz widoczność warstwy zobrazowanie 

satelitarne zaznaczając kwadrat).  

4. Przejdź do listy zakładek przestrzennych klikając przycisk Zakładki  . 

5. Wyświetl zakładki w dowolnej kolejności, odczytując nawę zakładki i zapytaj 

studentów jaki typ lasu rośnie na tym obszarze świata. 

6. Wróć do pełnego zasięgu mapy klikając  w lewym górnym rogu mapy. 

7. Wyłącz wyświetlanie warstwy zobrazowanie satelitarne i włącz ponownie 

warstwę Lasy świata. Włącz zakładkę przestrzenną SE USA. 

 

Pytanie 3. Odczytaj z mapy jakie typy lasów dominują na wschodnim i południowo-

wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. 

 

8. Przejdź do zakładki delty rzeczne i włącz wyświetlanie warstwy Pokrycie terenu 

 
 

Pytanie 4. Podaj nazwy rzek, których delty są widoczne na obecnie wyświetlanym 

fragmencie mapy. 
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Wskazówka - możesz „oddalić” widok mapy używając znaków + i – (lewy górny róg 

mapy) lub scrolla myszy, aby zlokalizować omawiane delty na globie. Następnie wróć 

do zakładki przestrzennej ponownie wybierając ja z listy. 

9. Kliknij na mapie w obszar delty i odczytaj jaki rodzaj pokrycia terenu tam 

występuje. 

Wskazówka - Mangrove oznacza las namorzynowy. 

 

 

Do krajów o największej powierzchni lasów przypadającej na 1 mieszkańca należą: Rosja 

(6,26 ha), Finlandia (4,23 ha) oraz Szwecja (3,18 ha). Natomiast najmniej powierzchni leśnej 

przypada na 1 mieszkańca w Holandii (0,02 ha) oraz w Wielkiej Brytanii (0,05 ha). Z kolei  

w Polsce na 1 mieszkańca przypada średnio 0,24 ha lasów. 

 

10. Wróć do pełnego zasięgu mapy i wyłącz wyświetlanie warstwy Pokrycie terenu. 

Włącz wyświetlanie warstwy Obszary z lasami namorzynowymi. 

11. Zapoznaj się z rozmieszczeniem lasów namorzynowych na świecie. Wyświetl 

legendę klikając w przycisk , aby odczytać znaczenie użytych 
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kolorów. Możesz też odczytać dokładną wartość areału lasów 

namorzynowych na każdym z obszarów, klikając na mapę. 

Pytanie 5. Podaj nazwy trzech obszarów z największym areałem lasów 

namorzynowych. 

 

Lasy namorzynowe występują wzdłuż wybrzeży mórz (szczególnie bagnistych) w 

strefie pływów, w ujściach i deltach rzek, na lagunach i osłoniętych rafach 

koralowych. Najbardziej bujna roślinność mangrowa porasta zabagnione delty ujść 

rzek oraz na bagniste wybrzeża oceanów. Można je jednak spotkać tylko w strefie 

międzyzwrotnikowej, w strefie pływów u wybrzeży w sumie ponad 120 krajów. 

Większość występuje głównie w pasie przyrównikowym, między 30 stopniem szerokości 

geograficznej północnej, a południowej. Bardzo nielicznie rosną też w strefie umiarkowanej 

(np. w Nowej Zelandii). 

12. Zapisz mapę na swoim koncie. Wybierz przycisk , podaj tytuł mapy 

oraz słowa kluczowe (tagi), np. lasy świata, rozmieszczenie lasów itp. 

 

 

Źródła: 

Bank Danych o Lasach (www.bdl.lasy.gov.pl) 

Blog National Geographic Polska (http://www.national-geographic.pl) 

http://www.bdl.lasy.gov.pl/
http://www.bdl.lasy.gov.pl/
https://zwierzetainformacje.pl/
https://zwierzetainformacje.pl/

