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BÀI 24: RỪNG NHIỆT ĐỚI 

Giải bài 6 trang 58 SBT Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống 

Rừng nhiệt đới có vai trò hết sức quan trọng đối với nhân loại. Em hãy tìm hiểu thông tin để 

viết một bài tuyên truyền về bảo vệ rừng nhiệt đới. (Gợi ý các nội dung: tầm quan trọng của 

rừng nhiệt đới, sự suy giảm của rừng nhiệt đới, các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới). 

Phương pháp: 

Vận dụng các kiến thức đã học về rừng nhiệt đới để viết bài tuyên truyền. 

Giải chi tiết: 

Học sinh tự hoàn thiện bài theo truyền của mình theo các gợi ý sau: 

- Tầm quan trọng của rừng nhiệt đới: 

+ Là nơi sinh sống của rất nhiều loài động, thực vật; 

+ Điều hòa khí hậu; 

+ Góp phần hạn chế một số thiên tai như lũ lụt, hạn hán, lở đất; 

+ Cung cấp các loại thuốc quý, thức ăn cho con người; 

+ Giá trị về du lịch. 

- Sự suy giảm rừng nhiệt đới:  

+ Rừng nhiệt đới đang ngày càng suy giảm nhanh chóng. Năm 2016 là năm có tốc độ rừng 

suy giảm lớn nhất, chủ yếu do hiện tượng El Nino và cháy rừng không được kiểm soát ở 

Brazil và Indonesia. Đó là chưa kể các nguyên nhân khác, trong đó có việc phát triển ngành 

chăn nuôi và trồng trọt thiếu bền vững. 

+ 5 quốc gia có diện tích rừng nguyên sinh mất đi nhiều nhất thế giới là Brazil 

(13.500km2), Congo (4.800km2), Indonesia (3.400km2), Colombia (1.800km2) và 

Bolivia (1.500km2). 

+ Theo các nhà khoa học, cứ mỗi phút, diện tích rừng tương đương với 30 sân bóng đá bị 

mất đi. Đáng lo ngại, khoảng 1/3 diện tích rừng bị phá hủy là rừng nhiệt đới nguyên sinh 

- nơi có nhiều loài động vật hoang dã phong phú nhất hành tinh và là nơi hấp thụ nhiều 

khí CO2 vốn là “thủ phạm” của tình trạng Trái đất nóng lên.  
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- Các biện pháp bảo vệ rừng nhiệt đới: 

+ Xây dựng kế hoạch khai thác rừng một cách hợp lí; 

+ Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia; 

+ Phòng chống cháy rừng; 

+ Vận động đồng bào định canh định cư; 

+ Trồng rừng; 

+ Tăng cường giáo dục bảo vệ rừng. 

 


