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Co to jest 
zagrożony gatunek?

Zagrożony gatunek to ten, który może wymrzeć z powodu działalności 
człowieka lub zmian klimatu. Takich gatunków jest wiele, dlatego 
musimy walczyć z wymieraniem gatunków. 



JAK MOŻEMY WALCZYĆ 
Z WYMIERANIEM GATUNKÓW?

Wiele zwierząt, np. szynszyle, mają piękne futra. 
Nie kupujmy ich, wówczas ludzie nie będą mieli 
komu sprzedawać tych futer!

Do płatków śniadaniowych czasem dodaje się 
olej palmowy. Ludzie wycinają więc palmy, 
przez co m. in. orangutany tracą swoje domy. 
Kupujmy płatki bez oleju palmowego, a ludzie 
nie będą wycinać palm!



Wymarłe zwierzęta

Niektóre zwierzęta już wymarły, 
np. ptaki dodo lub ślimaki Partula.
Ich już nie uratujemy! 

W Polsce niektóre gatunki też są 
już wymarłe m. in. sęp płowy.



Wycinanie lasów
Ludzie wycinają lasy, aby uzyskać choćby papier. Ale wycinając lasy, 
ludzie pozbywają zwierzęta domów. 
Indris to gatunek lemura, który ginie właśnie z powodu wycinania 
lasów.



Leki ze zwierząt

Ludzie zabijają wieloryby, aby pozyskać  
ich leczniczy tłuszcz, zwany tranem. 
Dawno temu ludzie robili leki nawet 

z węży i, choć te czasy już minęły, 
ludzie nadal pozyskują leki ze zwierząt, 

np. z rogów nosorożców.



CHROŃMY ZAGROŻONE GATUNKI!
Istnieją instytucje zajmujące się ochroną 

zagrożonych gatunków zwierząt np. Fundacja WWF 
(tłum. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). 

W 1905 roku na południu Tanzanii powstał park 
narodowy, nazwany na cześć podróżnika Fredericka 
Selous. Dziś żyje w nim wiele gatunków zwierząt, w 

tym słonie, hipopotamy, bawoły, nosorożce i 
likaony. 

W Polsce np. wszystkie płazy są chronione!



Pestycydy
Ludzie pryskają pestycydami uprawy, 
ponieważ zabiją one szkodniki. 
Lecz z powodu pestycydów giną inne 
zwierzęta, np. owady.
Pojawiły się dane, że pestycydy szkodzą 
również ludziom.



Ile gatunków wymiera każdego dnia?

Codziennie ginie nawet 300 gatunków 
zwierząt, zwłaszcza tak małych 

jak owady. Niemal połowa wszystkich 
insektów jest obecnie zagrożona 

wyginięciem.



Ginące gatunki wśród nas

Czasami, nie patrząc pod nogi, zdepczemy chronioną jaszczurkę zwinkę 
lub jakiegoś chronionego motyla. 
Istnieją też zagrożone rasy kotów lub psów m. in. sky terier, 
specjalizujący się w polowaniu na krety.



Lista zagrożonych ssaków:

• Panda wielka
• Indris
• Pantera śnieżna 
• Nosorożec biały
• Orangutan
• Tygrys bengalski
• Płetwal błękitny
• Humbak



Lista zagrożonych 
ptaków:

• Pingwin cesarski
• Małpożer
• Orzeł bielik
• Sokół wędrowny
• Maskonur
• Ara oliwkowa
• Krzywonos
• Kormoran nielotny



Lista zagrożonych 
gadów:

• Gniewosz plamisty
• Szczerogłów niemrawy
• Jaszczurka zwinka
• Jaszczurka zielona
• Zaskroniec zwyczajny
• Padalec zwyczajny
• Wąż Eskulapa
• Żółw błotny



Źródła wiadomości:

• Camilla de la Bedoyere, Anna Claybourne, Jinny Johnson, 
Barbara Taylor „Dowiedz się sam. Zwierzęta. Pytania 
i odpowiedzi” 

• Wojciech Mikołuszko „Wielkie przygody w świecie przyrody”
• Praca zbiorowa „Księga wiedzy w pytaniach i odpowiedziach”
• Grafiki z zasobów internetu

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


