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Wprowadzenie

Niszczenie lasów stanowi wielkie zagrożenie dla naszej planety, zarówno z punktu widzenia 
środowiskowego, jak i społeczno-gospodarczego. Za eksploatacją lasów stoją wielkie pieniądze 
oraz poważne interesy gospodarcze i polityczne, nierzadko wynikiem ich aktywności są 
nadużycia wobec ludzi i środowiska przyrodniczego. W ciągu 9 miesięcy Ziemia traci tyle 
lasów, ile rośnie ich w całej Polsce! Wycinane są zwłaszcza pierwotne lasy Amazonii, doliny 
Konga, Azji Południowo-Wschodniej, a więc zasoby należące do krajów globalnego Południa. 
Powstaje pytanie, czy eksploatacja zasobów lesnych w tych krajach przyczynia się do ich 
rozwoju i jaki ma wpływ na warunki życia mieszkaoców. 

Zglobalizowany łaocuch dostaw powoduje, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu związani z tą 
produkcją. Kto, mimo postępującej dygitalizacji, nie używa papieru? Odpowiedzialna 
produkcja i konsumpcja wyrobów pochodzących z lasu, takich jak meble, pokrycia podłogowe, 
okna i papier jest konieczna dla zachowania zasobów leśnych dla obecnych i przyszłych 
pokoleo. Powinniśmy przeciwstawiad się dewastacji środowiska i łamaniu praw rdzennej 
ludności i społeczności lokalnych zamieszkujących tereny leśne. Powinniśmy wybierad drewno 
i papier przyjazne środowisku, powstałe przy zachowaniu wysokich standardów społecznych, 
z zachowaniem zasad Sprawiedliwego Handlu i pochodzące z recyklingu. 



Lasy na świecie

Las jest to zwarty zespół różnorodnej roślinności z przewagą roślin drzewiastych i ze swoistą 
fauną. Ze wszystkich lądowych ekosystemów na świecie to właśnie w lasach żyje największa 
liczba gatunków roślin i zwierząt.

Zależnie od warunków klimatycznych takich jak temperatura, opady, nasłonecznienie, długośd dni 
i nocy, ruchy powietrza oraz od warunków glebowych, a co za tym idzie – od składu 
gatunkowego, wyróżnia się rozmaite formacje leśne i typy lasów, np. lasy iglaste, liściaste, 
mieszane, borealne lasy iglaste (tajga), wilgotne lasy równikowe (lasy deszczowe), lasy 
monsunowe, lasy mangrowe (namorzynowe), lasy galeriowe, suche lasy tropikalne, kłujące 
lasy suche, lasy waldiwijskie, lasy allerce, lasy araukariowe i wiele innych.

Ekosystemy leśne są nierozwerwalnie związane z ludżmi i nie możemy żyd w oderwaniu od 
przyrody. Las, na tym etapie naszego rozwoju cywilizacyjnego, nie żywi i nie chroni w sposób 
bezpośredni, jednak usługi ekosystemowe, które świadczy dla każdego z nas, są 
niezastąpione.



Czym są lasy?
Lasy na świecie zajmują łącznie ok. 4 mld ha, czyli ok. 30% zamieszkanych lądów. Połowa 
lasów utraconych przez ostatnie 10 tys. lat uległa zniszczeniu w minionym stuleciu, proces 
ten przyspieszył w latach 70.

Co roku ginie ok. 13 mln ha lasów, z czego ponad 4 mln ha stanowią lasy pierwotne, 
rozwijające się dotąd bez ingerencji człowieka i podlegające tylko prawom przyrody. 
Największe ubytki lasów odnotowuje się w Ameryce Łacioskiej (4,2 mln ha rocznie) i w 
Afryce (4 mln ha rocznie). Roczne straty netto lasów (czyli różnica pomiędzy powierzchnią 
lasów wyciętych i nowo posadzonych) w skali globalnej wynoszą ok. 5 mln ha rocznie. 

Spot FAO z okazji
Międzynarodowego Dnia Lasów 2011

W nasadzenie lasów wlicza się także 
plantacje drzew, np. monokultury palmy 
olejowej czy eukaliptusa, które sadzone w 
miejsce lasów pierwotnych zakłócają 
równowagę środowiskową oraz mogą 
wywoływad konflikty społeczne. 

http://www.youtube.com/watch?v=5Qjby6uLAic&feature=related


Stan lasów na świecie

Źródło: Vital Forest Graphics, UNEP 2009



Usługi ekosystemowe lasów [1/2]

Las jest jednym z podstawowych ekosystemów lądowych. Zapewnia równowagę środowiska 

przyrodniczego, stabilizuje obieg wody w przyrodzie i skład atmosfery, kształtuje klimat, chroni 
gleby przed erozją, przeciwdziała powodziom, tworzy warunki do zachowania potencjału 
biologicznego wielkiej liczby gatunków roślin i zwierząt. Ponadto lasy pełnią także funkcję 
produkcyjną – wytwarzają drewno i dziesiątki innych użytecznych dla człowieka produktów. 

Spot w jęz. angielskim na temat 
usług ekosystemowych

Mówiąc o podstawowych funkcjach 
lasów, warto wprowadzid pojęcie 
usług ekosystemowych. Są to 
wszystkie korzyści, produkty i dobra 
(materialne i pozamaterialne), które 
las oferuje roślinom, zwierzętom, 
ludziom, całym społecznościom.

http://www.youtube.com/watch?v=-Jw9dPYVT_Y&feature=youtu.be


• usługi zaopatrzeniowe – to pozyskane z ekosystemów: żywnośd, paliwa, włókna, zasoby 
genetyczne, substancje biochemiczne, naturalne farmaceutyki, woda, surowce naturalne na 
potrzeby produkcji, sztuki i kultury, w tym drewno do wyrobu mebli, zdobieo i rzeźb.

• usługi regulacyjne – to korzyści uzyskane z kontroli i regulacji procesów wewnątrz 
ekosystemów i pomiędzy nimi, takie jak: regulacja wilgotności, jakości wody, regulacja 
klimatu, łagodzenie siły wiatru, ograniczenie zanieczyszczeo, proces zapylania roślin, funkcja 
terenów zalewowych.

• usługi wspomagające (częśd regulacyjnych) – czyli te, które są niezbędne do 
funkcjonowania innych usług, takie jak: fotosynteza, procesy glebotwórcze, produkcja 
pierwotna, krążenie materii, obieg pierwiastków.

• usługi kulturowe – są to wszelkie korzyści niematerialne, które podnoszą jakośd naszego 
życia: relaks, refleksja, odprężenie, odpoczynek, doznania estetyczne, wartości duchowe, 
ale także wartości poznawcze, naukowe i edukacyjne.

Usługi ekosystemowe lasów [2/2]



Dlaczego lasy są ważne?

produkcja tlenu pochłanianie CO2 cieo

siedlisko zwierząt bioróżnorodnośd ochrona przed wiatrami  drewno 
obieg wody stabilizacja klimatu owoce 

produkcja kauczuku 

Papiermeble  miejsce zamieszkania paliwo

ochrona przed kataklizmami „zielona apteka” 

procesy glebotwórcze

itd…itd…



Co zagraża lasom?

Ścinanie drzew na ograniczoną skalę zwykle nie pociąga za sobą wielu negatywnych skutków. 
Od zawsze ludzie zajmowali się ścinaniem lub usuwaniem drzew – chorych, starych, suchych, 
spalonych, „gotowych” do ścięcia, co oznacza gotowych do zastąpienia innymi drzewami, 
które zajmą ich miejsce. Są to więc czynności, które mogą wspomagad dobrą kondycję lasów.

Kiedy jednak ścinanie drzew dotyczy dużych przestrzeni, trwa przez dłuższy czas 
i wykonywane jest jedynie w celach komercyjnych – bezpośrednich (pozyskiwanie drewna) 
lub niebezpośrednich (np. tworzenie pastwisk, terenów pod zabudowę czy wydobycie 
minerałów), mowa jest o wylesianiu (deforestacji).

Wylesianie to proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego 
obszaru, zazwyczaj na skutek antropopresji (np. nadmierne wykorzystanie gospodarcze lasów, 
zanieczyszczenie środowiska itp.). 

Wycinki na terenach cennych przyrodniczo, takich jak puszcze są utratą domów zwierząt,
roślin oraz ludzi. Taki teren jest nie do odzyskania w swojej pierwotnej formie.



Przyczyny i skutki wylesiania [1/5]

Przemysł drzewno-papierniczy

Do produkcji papieru wykorzystuje się ok. połowę drewna będącego w obrocie handlowym 
na całym świecie. Częśd tego drewna pochodzi z racjonalnie zarządzanych zasobów leśnych, 
jednak większośd pozyskiwana jest w wyniku nieodpowiedzialnego zarządzania lasami, w tym 
z nielegalnych wycinek i niszczenia zasobów leśnych o szczególnej wartości przyrodniczej oraz 
z monokulturowych plantacji przemysłowych (np. upraw eukaliptusa nazywanych „zielonymi 
pustyniami”). Gatunkami najczęściej wykorzystywanymi do produkcji papieru są osika, 
eukaliptus, brzoza, sosna i świerk.

Pomimo postępu technologicznego oraz elektronizacji przechowywania i przesyłania danych, 
nadal odnotowuje się znaczny przyrost produkcji i konsumpcji papieru. Światowa konsumpcja 
papieru w 2010 r. wyniosła ok. 400 mln ton. Przewiduje się, że do 2020 r. wzrośnie ona do ok. 
500 mln ton/rok. Przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 230 kg papieru (przed 
kryzysem gospodarczym w 2007 r. wartośd ta wynosiła nawet 340 kg), a mieszkaniec Europy 
Zachodniej ok. 160 kg (w 2007 r. było to ponad 200 kg). Najmniejsze zużycie jest w Afryce –
nie przekracza 8 kg na mieszkaoca rocznie. W Polsce, jeszcze 10 lat temu roczne zużycie 
papieru na mieszkaoca nie przekraczało 65 kg, a obecnie wynosi już 100 kg. Według prognoz 
Stowarzyszenia Papierników Polskich do 2015 roku wartośd ta ma wzrosnąd do 115 kg na 
mieszkaoca rocznie.
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Monokultury

Monokultura jest metodą polegającą na uprawie jednego typu roślin na dużych 
przestrzeniach. Monokultura nie istnieje w naturze i nie mogłaby przetrwad bez ingerencji 
ludzi. W monokulturach uprawiane są wyselekcjonowane przez naukowców odmiany roślin o 
wysokiej wydajności, często genetycznie zmodyfikowane. 

Rośliny te potrzebują środków ochrony o działaniu totalnym, dużej ilości nawozów sztucznych 
i ogromnych ilości wody. To wszystko zmienia strukturę i skład gleby, obniża jej żyznośd oraz 
pozostawia zanieczyszczenia w postaci resztek nawozów i pestycydów. Prowadzi to do 
zanieczyszczenia wód gruntowych, erozji gleby, zmian miejscowego klimatu i lokalnych 
opadów oraz stanowi zagrożenie dla miejscowych gatunków roślin i zwierząt.

Lasy tropikalne są szczególnie zagrożone tym typem upraw, gdyż są bardziej żyzne i mniej 
zagospodarowane niż inne tereny oraz mają sprzyjający uprawom klimat. W rezultacie 
ogromne przestrzenie lasów tropikalnych zastępuje się monokulturami. 
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Agropaliwa

Agropaliwa produkuje się z płodów rolnych, takich jak: ziarna zbóż (w tym kukurydza), trzcina 
cukrowa, soja czy palma. Wielkoobszarowe rolnictwo komercyjne odpowiada za utratę 32%, a 
utrzymywanie hodowli – za 48% całkowitego rocznego wylesiania na świecie. Ekosystemy 
leśne, ważne dla ochrony wody i klimatu, zastępowane są plantacjami, na których wszystko, 
co nie jest plonem, traktowane jest jako chwast, szkodnik, którego należy się pozbyd przy 
użyciu chemii. Kiedy lasy są wypalane, by zrobid miejsca plantacjom, do atmosfery dostają się 
ogromne ilości gazów cieplarnianych. Tak produkowane agropaliwa mogą sumarycznie 
powodowad większe emisje dwutlenku węgla, niż adekwatna ilośd paliwa kopalnego 
stosowanego w silnikach spalinowych. Wbrew intencjom i deklaracjom, ich wpływ na klimat 
jest negatywny.

Masowa produkcja agropaliw, zwłaszcza w krajach rozwijających się, przyczynia się do 
wzmożenia problemu głodu i ubóstwa na świecie. W przypadku zboża i soi „zabiera” 
przemysłowi spożywczemu plony, które mogłyby byd przeznaczone do spożycia dla ludzi. Zaś 
w przypadku roślin nie nadających się do spożycia wykorzystuje ziemie, które mogłyby służyd 
do produkcji różnorodnej żywności. Prowadzi to do mniejszej podaży środków spożywczych i 
do wzrostu ich cen.
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Olej palmowy

Uprawy palmy olejowej to jedne z najpopularniejszych monokultur na świecie. Ogromnymi 
plantacjami palmy zastępuje się zarówno lasy tropikalne, jak i pola kukurydzy, ryżu, fasoli czy 
kawy uprawianej przez drobnych farmerów, a także wielkie plantacje bananów i ananasów. 
Wiąże się to z tym, że przy obecnym zapotrzebowaniu na agropaliwa palma jest bardziej 
opłacalna od innych upraw, a jej produkcja wymaga mniej rąk do pracy. Ma to wpływ na 
wylesianie, jak i na pogarszanie się sytuacji ubogich rolników i pracowników na plantacjach 
roślin tropikalnych. 

Olej palmowy jest także stosowany do produkcji kosmetyków i środków czystości oraz w 
przemyśle spożywczym. Można go znaleźd w składzie wielu środków spożywczych, np. w 
batonach, zupach instant, frytkach, sosach itp. Wybierając olej palmowy zamiast tłuszczu 
zwierzęcego, przyczyniamy się do zagłady wielu gatunków zwierząt. Niszczenie lasów pod 
uprawę palmy olejowej wiąże się z niszczeniem siedlisk wielu ginących i zagrożonych 
gatunków, w tym orangutanów w Azji Południowo-Wschodniej.
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Hodowla zwierząt

Hodowle zwierząt, zwłaszcza przemysłowe hodowle krów, stanowią jedne z 

najpoważniejszych zagrożeo dla lasów, ponieważ mają bardzo ekspansywny charakter i 

wymagają coraz więcej miejsca na pastwiska oraz na uprawę roślin potrzebnych do 

wyżywienia zwierząt. Na świecie hoduje się setki milionów krów, a liczba ta stale rośnie wraz 

ze wzrostem liczby ludności i zapotrzebowania na mięso i skóry.

Budowa infrastruktury

Drogi skracają czas podróży, ułatwiają transport, komunikację, handel – prowadzą więc do 

rozwoju, ale to tylko jedna strona medalu. Budowa infrastruktury, w przypadku lasów, ma 

liczne konsekwencje. Droga musi byd na tyle szeroka, by mogła pomieścid ogromne pojazdy 

potrzebne do przewozu drewna, kauczuku czy wydobytych minerałów. Dzięki drogom, liniom 

energetycznym i pozostałej infrastrukturze tereny te przestają byd niedostępne, więc 

łatwiejsza staje się ich dalsza penetracja. Rozdrobnienie i przedzielanie siedlisk nitkami dróg 

ma konsekwencje dla populacji roślin i zwierząt.
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Zagrożenia dla rdzennych społeczności

Ponad 1,6 mld ludzi na świecie jest zależnych w różnym stopniu od lasów (i ich usług 
ekosystemowych), a co najmniej 350 mln ludzi żyje w bezpośrednim sąsiedztwie lasów 
bardzo cennych. Szacuje się, że ok. 60 mln osób to ludnośd tubylcza, która jest całkowicie 
zależna od lasów. Ludzie ci pozyskują z nich żywnośd, drewno na paliwo czy do wykonywania 
narzędzi, uprawiają w nich rośliny, polują na zwierzęta, pozyskują leki. Mają do tego prawo, 
bo każdy człowiek ma prawo żyd w zgodzie z własnymi potrzebami. 

Wylesianie to niszczenie miejsc zamieszkania ludności  tubylczej. Tracą oni ziemię, na której 
znajdują się ich wioski, tereny uprawne i łowieckie, miejsca praktyk duchowych i podstawowe 
odniesienia ich kultur. Niekontrolowany kontakt z zachodnią cywilizacją często oznacza dla 
nich zanik własnej kultury, pojawienie się nieznanych wcześniej chorób oraz różnych 
patologicznych zjawisk, takich jak alkoholizm, narkomania, prostytucja czy koniecznośd 
migracji do slumsów. Często dochodzi także do przymusowych przesiedleo, a nierzadko 
nawet do śmierci.



Filmy prezentujące problemy społeczne towarzyszące wylesianiu (kliknij na obrazek). Kampania 
Polskiej Zielonej Sieci „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.  

Społeczne skutki wylesiania [2/3]

Zagrożony las w Kamerunie,
Alessandro Rocca, CISV, 8’26’’, 

Włochy, 2010

Osorno, Chile. Społecznośd i 
drewno, Massimiliano i Gianluca De 

Serio, CISV, 16’46’’, Włochy, 2010

Ludzie lasu,
Alessandro Rocca, CISV, 8’10’’, 
Włochy, 2010

http://vimeo.com/45188450
http://vimeo.com/45188449
http://vimeo.com/45188448


Filmy prezentujące problemy społeczne towarzyszące wylesianiu (kliknij na obrazek). Kampania 
Polskiej Zielonej Sieci „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier”.  
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Las Comoé-Léraba, Koffi 
Ametepe, Paraté i Dimanche 
Yameogo, Manivelle Productions, 
8’24”, Burkina Faso, 2010

Las Bassi, Koffi Ametepe, Paraté i 
Dimanche Yameogo, Manivelle 

Productions, 7’36”, Burkina Faso, 2010

http://vimeo.com/45188447


Certyfikat FSC [1/2]

Certyfikacja ma za zadanie wskazywanie i wspieranie tych produktów oraz usług, które powstały 
zgodnie z określonymi standardami środowiskowymi i/lub społecznymi. Służy ona przede 
wszystkim konsumentom, którzy chcą dowiedzied się, skąd pochodzą oraz w jaki sposób zostały 
wyprodukowane towary, które kupują.

Forest Stewardship Council (FSC) to certyfikat przyznawany drzewnym produktom leśnym, takim 
jak meble, papier, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewnym 
produktom pochodzenia leśnego, takim jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie. 
Zakres działania certyfikatu obejmuje tylko pierwszy etap łaocucha produkcji – pozyskiwanie 
surowca. Jest kilka rodzajów certyfikatu:

1. FSC „Czyste” (FSC Pure) – 100% surowca w produkcie jest certyfikowane przez FSC.

2. FSC „Mieszane” (FSC Mixed Sources) – oznacza, że minimum 70% surowca użytego do produkcji posiada certyfikat FSC, a 
niecertyfikowana reszta jest tzw. drewnem kontrolowanym, Drewno kontrolowane spełnia minimalne wymogi dobrego 
zarządzania lasami: jest legalnego pochodzenia, nie pochodzi z terenów o podwyższonych wartościach społecznych 
i przyrodniczych, nie pochodzi z terenów przekształconych lasów naturalnych oraz z obszarów, gdzie wykorzystuje się drzewa 
modyfikowane genetycznie.

3. FSC „z Recyklingu” (FSC Recycled) – co najmniej 85% surowca w gotowym produkcie musi pochodzid z recyklingu.

http://pl.fsc.org/
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FSC to obecnie najbardziej wiarygodny na świecie system certyfikujący zasoby leśne, jako jedyny 
popierany przez główne organizacje ekologiczne oraz liczne wspólnoty tubylcze. Nie oznacza to 
jednak, że z FSC nie wiąże się kilka kontrowersji i wątpliwości. Jak pokazał przypadek certyfikatu 
dla Puszczy Białowieskiej, problemem jest brak możliwości udziału stron trzecich (np. ekspertów 
i obserwatorów z organizacji ekologicznych) w samej procedurze przeprowadzania audytu. 

Przykładem kontrowersyjnym jest też sytuacja drobnych rolników w Mozambiku. Chod 
tamtejsze prawo gwarantuje im dostęp do ziemi i możliwośd korzystania z zasobów 
naturalnych, rzeczywistośd jest odmienna. Promowany przez szwedzkie i mozambickie władze 
projekt - monokulturowa plantacja eukaliptusa i sosny w prowincji Niassa, który miał stworzyd 
nowe miejsca pracy i rozbudowad infrastrukturę, zapewniając zrównoważony rozwój, przyniósł 
rozczarowanie i pogorszenie warunków życia lokalnej społeczności, spowodowane przede 
wszystkim przez ograniczenie dostępu do ziemi i zasobów leśnych. Mieszkaocy oskarżają firmę 
o niedopełnienie obietnic dotyczących stworzenia miejsc pracy, wypłacenia odszkodowao za 
przejętą ziemię, ścinanie rosnących lasów pod tereny plantacji oraz nielegalne zajmowanie 
większej powierzchni niż ta, na którą spółka otrzymała koncesję. Dodatkowo, fundusz 
„wspierający” lokalną społecznośd ubiega się o otrzymanie certyfikatu FSC.

Kampania Instytutu Globalnej 
Odpowiedzialności

http://niekoala.pl


Dekalog odpowiedzialnego konsumenta 
zasobów leśnych

1. Drewno jest zasobem odnawialnym – korzystaj z niego w sposób odpowiedzialny i 
przyczyniaj się do zwiększania powierzchni obszarów zalesionych (np. poprzez sadzenie 
drzew).

2. Wywieraj nacisk na władze, by nie zezwalały na niszczenie lasów – zarówno tych lokalnych, 
jak i za granicą.

3. Zawsze pytaj sprzedawców, skąd pochodzi drewno i papier, które kupujesz.

4. Kupuj produkty z drewna wiadomego pochodzenia – najlepszą przejrzystośd zapewnia 
certyfikat FSC.

5. Nie kupuj mebli i podłóg z drewna egzotycznego – wybieraj produkty z lokalnych gatunków 
drzew (np. dąb, jesion, sosna, brzoza).

6. Kupuj papier z recyklingu (makulatury) lub z certyfikatem FSC. Staraj się także, by był on 
niebielony lub produkowany bez użycia chloru.

7. Minimalizuj zużycie produktów pochodzenia drzewnego i papierniczego – drukuj 
dwustronnie, nie stosuj opakowao i naczyo jednorazowego użytku.

8. Ogranicz spożycie mięsa, zwłaszcza wołowiny – jej produkcja jest jedną z głównych przyczyn 
wylesiania.

9. Nie kupuj kosmetyków i żywności (zupki instant, frytki, sosy, batony) zawierających olej 
palmowy.

10. Pogłębiaj swoją wiedzę na temat możliwości ochrony lasów na świecie i przekazuj ją innym.



Zasada 3R

Przy wyborze produktów powstających z zasobów leśnych
warto postępowad zgodnie z zasadą 3R:

Reduce – oznacza ograniczanie wytwarzania odpadów poprzez odpowiedzialne zakupy 
i racjonalne gospodarowanie zasobami. Najlepszym rozwiązaniem jest zrezygnowanie 
z rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Zastanówmy się, ile korzyści mogą przynieśd 
rozsądnie wydane pieniądze i unikanie produktów nadmiernie czy niepotrzebnie 
opakowanych. Mniejsze zakupy to mniejsze wydatki, mniej odpadów, ograniczenie transportu 
i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów.

Reuse – przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie 
uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeo środowiska, powstałych 
zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji jak i akumulacji śmieci. Wielokrotne użycie to 
też oddawanie do użytku innym – coś, co wydaje ci się kompletnie bezużyteczne, dla kogoś 
innego może byd nieosiągalne i cenne.

Recycle – jeśli nie ma możliwości ograniczenia powstania odpadu i jego ponownego użycia, 
najlepszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie, czyli ponowne używanie, ale nie na poziomie 
produktu, lecz surowca, z którego pochodzi. Przetwarzajmy wszystkie surowce wtórne: 
papier, plastik, metal, szkło. Dzięki temu można ograniczyd eksploatację surowców 
naturalnych oraz zmniejszyd ilośd produkowanych śmieci.



Dalsze źródła wiedzy
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