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2. Melléklet 

Közel két és fél millió 

hektár égett le Bolíviában 

az Amazonas mentén 
 

Legkevesebb 2,4 millió hektárnyi erdő és legelő veszett oda a Bolívia keleti részét 

sújtó Amazonas-menti erdőtüzekben  az elmúlt hónapban, közölte Santa Cruz megye 

környezetügyi minisztere. Augusztus végén ez a szám hétszázezer hektár volt. 

A tüzekben csaknem 40 millió fa és több mint ezer gerinces faj pusztult el. A leégett területek 

egy része, mintegy 1,15 millió hektár, védett természeti övezet volt. 

Bolíviában Santa Cruz térségét érintik a legsúlyosabban az erdőtüzek az idei száraz 

évszakban, míg a szomszédos Brazíliában az amazonasi esőerdőket pusztítják a lángok. 

 

A Solón Alapítvány nevű bolíviai természetvédő szervezet szerint a lassan mozgó hüllők, 

köztük a kígyók és a teknősök nagy számban pusztultak el(…) 

 

Augusztus végén derült ki, hogy Bolívia egymillió dolláros segélyt kap az erdőtüzek 

megfékezésére. Korábban az ENSZ, az Amerikaközi Fejlesztési Bank és az Andoki Fejlesztési 

Együttműködés nyújtott 650 ezer dolláros segélyt a latin-amerikai országnak a tűzoltási 

feladatokra. 

 

Emmanuel Macron francia elnök a G7 biarritzi csúcstalálkozóján után jelentette be, hogy az 

országcsoport tagjai 20 millió dolláros (csaknem hatmilliárd forintnak megfelelő) azonnali 

segélyt nyújtanak az Amazonas-medencében fekvő országoknak az erdőtüzek megfékezésére, 

illetve hosszú távú globális projektet kezdeményeznek az amazóniai esőerdő védelmére. 

(Index, 2019. 09. 16.) 

 

Előzetes tudásod, és a cikk alapján válaszolj az alábbi kérdésekre! 

Mi okozta Dél-Amerikában az erdőtüzeket?  

 

Miért olyan nagy probléma az erdőtűz ebben a térségben? 

 

Szerinted miért támogatják még az európai országok is az erdőtűz megfékezését? 

 

Mit tehetsz TE az erdőtüzek ellen? 

 

https://index.hu/techtud/2019/08/23/brazilia_amazonas_erdotuz_erdotuzek_erdoirtas_valos_ideju_terkep/
https://dex.hu/x.php?id=index_kulfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fkulfold%2F2019%2F08%2F23%2Fbolivia_erdotuz_700_ezer_hektar_tuzoltas_amazonas%2F
https://index.hu/kulfold/2019/08/23/amazonas_esoerdo_erdotuz_brazilia_mezogazdasag_erdoirtas_klimavaltozas_jair_bolsonaro/
https://index.hu/kulfold/2019/08/29/bolivia_egymillio_dollaros_segelyt_kap_az_amazoniai_erdotuzek_megfekezesere/
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4. Melléklet 

Peter története 

Peter a mai napon is reggel 6-kor kelt, mint mindig. Felhúzta a redőnyöket, hogy egy kis fényt 

engedjen be, de még mindig sötét volt. „Elegem van ebből, – gondolta magában – na de majd 

később felkel a Nap, még ha rövid időre is.” Összekészülődött, majd elindult dolgozni. Jó melegen 

öltözött, kabátot, sálat, sapkát vett fel, és kesztyűt is húzott, hogy a hideg, és a szél ellen is 

védekezzen. 

Peter halászként dolgozott a közeli kikötőben. Unta már a szakmáját, nem szívesen csinálta. Úgy 

érezte, hogy ő ennél többre hivatott, ezért folyamatosan másik munkahelyet keresett magának. Arra 

gondolt, hogy szívesen termesztene gyümölcsöket, de ezt a közelben nem tudta megvalósítani. 

Álmaiban különös helyeken járt, ahol szinte mindig süt a Nap, gyönyörű tengerpartok vannak, és a 

fák roskadásig tele vannak gyümölcsökkel. Arra jutott, hogy új életet kellene kezdenie, és egy ilyen 

helyre költözni. „Mikor menjek, ha nem most? – gondolta – Fiatal vagyok, előttem az élet, és talán 

egy szép menyecskét is találok magamnak azon a helyen…” A gondolat mélyen a szívéhez szólt, 

úgy érezte, cselekednie kell. 

Petert aznap már nem látták a munkahelyén. Azt beszélik, hogy új életet kezdett, egy távoli, 

gyönyörű vidéken. 

 

Melyik övezetben élhetett Peter? 

 

Milyen irányú szél ellen védekezett a ruházatával? 

 

Miért nem tudott volna ezen a területen gyümölcsöt termeszteni? 

 

Mit gondolsz, hová költözhetett Peter? Miért pont oda? 

 

Milyen gyümölcsöket tud itt termeszteni? 
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