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FAKTY:
• Każdy ubytek lasów na naszej planecie oznacza
zniszczenie siedlisk zwierząt i roślin, a także wzrost
ilości dwutlenku węgla w atmosferze.
• 15 589 gatunków na Ziemi jest zagrożonych wymarciem.
• W ciągu ostatnich 500 lat na Ziemi dzięki rozwojowi
naszej cywilizacji wyginęło 844 gatunki zwierząt.
• Każdego dnia z naszej planety znika bezpowrotnie 137
gatunków roślin i zwierząt.
• Całkowita liczba zagrożonych od roku 1996 wzrosła z
5 205 do 7 266.

ZAGROŻONE GATUNKI
W POLSCE
Gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone ze
względu na małą populację, porozrywany zasięg i
niepokojące tempo zanikania populacji:
- świstak,
- orzeł przedni,
- żubr,
- brzoza karłowata,
- malina moroszka,
- wierzba borówkolistna.

ŚWISTAK
•
•
•
•

Zamieszkuje wysokie rejony Tatr.
Bardzo płochliwy.
Barwa żółto-brązowa.
Żywi się wyłącznie roślinami, zarówno nadziemnymi pędami, jak i
bulwami i korzeniami. Szczególnie intensywnie żeruje jesienią,
przed zapadnięciem w sen zimowy, aby zgromadzić zapasy
tłuszczu, niezbędne do przetrwania zimy.
• Na zimę całe stadko świstaków kryje się głęboko w norach,
zatykając wylot nory trawą i korzeniami. Sen zimowy trwa od
września do kwietnia.
• Był obiektem zainteresowania kłusowników, którzy sprzedawali
"świstacze sadło" jako lek na wiele dolegliwości oraz skóry.

ORZEŁ PRZEDNI
- Obecnie nieliczny ptak lęgowy (ok. 30-35 par). Występuje przede
wszystkim w Tatrach i Bieszczadach. Kilka gniazd znajduje się
również na nizinach - m.in. na terenie Biebrzańskiego Parku
Narodowego. Osobniki młodociane, głównie zimą, można spotkać w
całym kraju.
- Orły przednie są wybitnymi drapieżnikami polują na duże zwierzęta,
takie jak zające czy świstaki. Mogą upolować nawet młodą kozicę
górską. Poza tym polują także na gryzonie, gady, płazy i ptaki.
Zdobyczy wypatrują, siedząc na półce skalnej lub drzewie. Mogą ją
wypatrzeć z odległości nawet kilku kilometrów. Następnie w
błyskawicznym locie chwytają ofiarę szponami.
- Główną przyczyną zaniku i zagrożenia gatunku jest prześladowanie
go przez ludzi (odstrzał, niszczenie gniazd, wnyki, wybieranie jaj z
gniazd).

Podlega ochronie gatunkowej.
Ochrona ta polega na zakazie dokonywania wszelkich istotnych
zmian w środowisku przyrodniczym (wycinanie drzew, melioracje,
budowa dróg lub ambon myśliwskich) w promieniu 200 m od
gniazda oraz na zakazie wstępu na teren w promieniu 500 m od
zajętego gniazda w okresie od
l lutego do 31 lipca. Stosowane są kary pieniężne za zniszczenie
lęgu lub zabicie orła przedniego. Niektóre stanowiska orła
przedniego znajdują się na terenach rezerwatów lub parków
narodowych. Ranne lub osłabione orły przyjmowane są do
ośrodka rehabilitacji.

ŻUBR
•

•
•

•

•

Populacja żubrów na świecie liczy ok. 3400 osobników, z czego 650 żyje w
Polsce na terenie Puszczy Białowieskiej, Puszczy Piskiej, Puszczy Knyszyńskiej
oraz w Bieszczadach (dalszych ok. 150 żubrów znajduje się
w zamkniętych hodowlach).
Około 150 żubrów znajduje się w zamkniętych hodowlach.
Cechą charakterystyczną jest znaczna dysproporcja między przednią a
tylną częścią ciała. Przód mają szeroki, masywny, z wyraźnym garbem,
porośnięty długą, kudłatą grzywą, tył zaś stosunkowo mały i pokryty krótką
sierścią.
Pokarmem żubra są zioła, trawy, liście krzewów, pąki i kora drzew
(zwłaszcza brzóz), chętnie zjadają też żołędzie i kasztany. Według badań
przeprowadzanych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego około
80% pożywienia stanowią rośliny zielne (zimą są dokarmiane sianem).
Dorosły żubr zjada od 40 do 60 kg paszy na dobę.
Negatywny wpływ mają: środki chemiczne stosowanie w rolnictwie,
leśnictwie, przemysł, które zatruwają środowisko. Również mechanizacja
prac leśnych i polowych, autostrady, wyrąb lasów, zmasowana turystyka
oraz kłusownictwo i wandalizm.

BRZOZA KARŁOWATA
• W Polsce znajduje się na Pojezierzu Chełmińskim, w Górach
Izerskich i Górach Bystrzyckich.
• Krzew lub krzewinka o wysokości rzadko przekraczającej 1 m i
szerokości ok. 0,5–1,2 m.
• Roślina wieloletnia. Kwitnie w kwietniu–maju.
• Jest wiatropylna. Preferuje gleby kwaśne, torfiaste, odpowiednio
wilgotne. Rośnie na torfowiskach wysokich i ich obrzeżach.
• Roślina całkowicie mrozoodporna.
• Najpoważniejszym zagrożeniem dla tej rośliny jest osuszanie
podmokłych terenów na których występuje oraz zagłuszanie jej
przez inne, bardziej ekspansywne drzewa.
• Roślina objęta ochroną gatunkową.

MALINA MOROSZKA
• W Polsce jest bardzo rzadka. Ma kilka rozproszonych stanowisk na
Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w Sudetach (Karkonoszach).
• Tworzy kłącza, z których wyrastają dwuletnie pędy. Mają wys. 10-30
cm i są bez kolców i szczecinek.
• Białych lub różowe kwiaty na wyprostowanych szypułkach.
• Owoce jadalne, ale nieco cierpkie. W warunkach krajowych rzadko
dojrzewają. Kwitną i owocują zazwyczaj okazy rosnące w
zacienieniu, pod drzewami i krzewami.
• Rośnie w górach – piętro kosodrzewiny, na niżu: torfowiska wysokie
i bory bagienne.
• Głównym źródłem zagrożenia jest osuszanie i eksploatacja
torfowisk.
• Roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową.

WIERZBA
BORÓWKOLISTNA
• Występuje głównie na Pojezierzu Mazurskim, nad dolną Wisłą i
Lubelszczyźnie.
• Krzewinka o wysokości do 50 cm, słabo rozgałęziająca się i nigdy
nie tworząca kęp.
• Tworzy pędy pełzające płytko pod ziemią lub tuż nad ziemią oraz
nadziemne wyprostowane.
• Rośnie wyłącznie na torfowiskach. Kwitnie od maja do lipca, już po
rozwinięciu się liści. Jest rośliną owadopylną i miododajną. Nasiona
są rozsiewane przez wiatr.
• tworzy mieszańce z wierzbą piaskową, uszatą, purpurową i innymi
gatunkami pokrewnymi.
• zagrożona jest poprzez osuszanie podmokłych terenów na których
występuje, wydobywanie torfu oraz przez krzyżowanie się z innymi
gatunkami wierzb.

ZAGROŻONE GATUNKI
NA ŚWIECIE
Wymarcie grozi:
• 6 306 gatunkom na 41 415
Zagrożony wyginięciem jest:
• co czwarty gatunek ssaków,
• co piąty ptaków,
• co trzeci płazów
• 70 % roślin.
Wyginęło już :
• 785 gatunków,
• 65 żyje obecnie jedynie w niewoli - stwierdza IUCN, która działa od 1948
roku.

PANDA WIELKA
• Zamieszkuje łańcuchy górskie położone w prowincjach w Chińskiej
Republice Ludowej. Zamieszkuje ona lasy bambusowe na
wysokości 1600-3500 m n.p.m. (zimą schodzi do 800 m
n.p.m.). Klimat, w którym żyje jest zimny i wilgotny.
• Ulubionym pożywieniem pandy jest bambus.
• Panda wielka należy do zwierząt na granicy wymarcia, głównie
wskutek niskiej rozrodczości, ale również wskutek stopniowego
ograniczania obszarów dla niej dostępnych. Panda jest
symbolem World Wildlife Fund, organizacji zajmującej się ochroną
środowiska i organizmów zagrożonych wymarciem.

- Jedną z głównych przyczyn wymierania pandy wielkiej jest

działalność człowieka. Populacja została zmniejszona
z powodu ich futra, które uważano za symbol luksusu.
- Współcześnie ludzie niszczą naturalne środowisko pandy
wycinając lasy pod pola uprawne, co zaburza przemieszczanie
się i rozmnażanie zwierząt.
- Duży problem we współczesnym świecie stanowi także kłusownictwo.
Kolejną przyczyną zanikania pandy wielkiej jest masowe obumieranie
bambusów na rozległych przestrzeniach. Bambusy bowiem mają to do
siebie, że ich kwitnięcie poprzedza obumieranie pędów. Sytuacja taka
następuje około 40 lat. Takie regularne obumieranie pędów bambusa jest
problemem dopiero od czasu ograniczenia i rozdrobnienia siedlisk pand.
- Na świecie jest coraz mniej pand także z powodu ich trudności
w reprodukcji. Samica pandy bowiem może urodzić nawet do trzech
młodych, lecz zwykle przeżywa tylko jedno. Następne młode rodzą się po
dwóch latach. Tak długi okres przejściowy powoduje, iż więcej pand umiera
niż się rodzi.
- Obecnie w Chinach trwają prace nad reprodukcją tego gatunku.

PANTERA MGLISTA
• Jest to drapieżny ssak z rodziny kotowatych.
• Pantera mglista zamieszkuje górskie lasy do wysokości
2500 metrów n.p.m. na terenie południowej Azji –
Sumatra, Tajwan, Nepal, Chiny.
• Mieszka głównie w koronach drzew, przeskakując z
gałęzi na gałąź ze zręcznością wiewiórki.
• Ma długą i miękką biało-szarą sierść w ciemne cętki.
• Panterze grozi wyginięcie z powodu działania
kłusowników oraz wyrębu lasów.

GAWIAL
GANGESOWY
•
•
•
•

Gawial gangesowy – gatunek krokodyla z rodziny gawialowatych.
Występuje w Indiach, Pakistanie, Nepalu.
Odżywia się głownie rybami.
Ubarwienie dorosłego gawiala jest brunatnozielone.

• Wyginięcie grozi z powodu degradacji jego naturalnego środowiska.
Populacja gawiali z 436 dorosłych osobników w 1997 roku zmalała
do 182 w 2006 roku.

EUKALIPTUS
•
•
•
•
•
•

Wiecznie zielone krzewy lub drzewa.
Największe rozmiary – do ok. 100 m wysokości – osiągają drzewa z
gatunku eukaliptus królewski.
U większości gatunków kora zrzucana jest co roku. Nowa oraz stara kora
tworzy zwykle na pniu kontrastowe wzory.
Występują w lasach południowo-wschodniej Australii, gdzie jest zupełnie
wyjątkowy ekosystem i występuje ponad 750 gatunków eukaliptusów.
Drewno jest bardzo cenne, wybitnie odporne na gnicie, wykorzystuje się je
w budownictwie i meblarstwie.
Liście eukaliptusów są głównym pożywieniem koali.

• Z liści niektórych gatunków wytwarza się olejek eukaliptusowy
używany w przemyśle farmaceutycznym.
•

Mimo prawnej ochrony, wiele obszarów lasów eukaliptusowych jest
zagrożonych, głównie przez pożary, których przyczyną zazwyczaj jest
człowiek.

DZIKA MORELA
W królestwie roślinnym na 12 043 gatunki - zagrożonych
wymarciem jest 8 447.
• Wśród gatunków "w niebezpieczeństwie" znalazła się dzika
morela (Armeniaca vulgaris) z Azji Środkowej, protoplastka
odmian hodowanych dzisiaj w wielu krajach.

SALWINIA PŁYWAJĄCA
• Gatunek szeroko rozpowszechniony w Eurazji. Zasięg
obejmuje całą Azję od Syberii na północy do Indii. Przez Bliski
Wschód sięga do krajów Afryki północnej oraz Europy.
• Pędy osiągają 3-10 cm długości i pływają na powierzchni
wody.
• Hodowana w stawach i oczkach wodnych
• Gatunek ten jest rzadki w wielu obszarach Europy, w
Słowenii, Włoszech i na Ukrainie uznany za zagrożony.
• Zagrożenie dla niego stanowi zanieczyszczenie wód,
wysychanie zbiorników, regulacja rzek związana z
niszczeniem starorzeczy.

Działalność człowieka negatywnie
wpływa na bogactwo gatunkowe roślin i
zwierząt:
• niszczenie lub fragmentacja środowiska naturalnych
roślin i zwierząt
• wycinanie lasów tropikalnych
• polowania
• nielegalne zbieractwo i handel
• zmiany klimatu
• zanieczyszczenie środowiska
• wprowadzenie nowych gatunków zwierząt

Charakterystyka gatunków
szczególnie podatnych na
wymieranie:
•
•
•
•
•
•

niskie tempo reprodukcji
wysoka pozycja w łańcuchu pokarmowym
duże rozmiary ciała
wysoka specjalizacja występowania
ograniczone miejsca występowania
konkurowanie z człowiekiem o te same zasoby
pokarmowe

TRZY ZASADY, KTÓRYCH POWINNA
PRZESTRZEGAĆ LUDZKOŚĆ
• NIE WOLNA EKSPLOATOWAĆ ZWIERZĄT I ROŚLIN TAK
INTENSTYWNIE, BY NIE MOGŁY SIĘ ODRODZIĆ I W
REZULTACIE MUSIAŁY WYGINĄĆ!!!
• NIE WOLNO CZŁOWIEKOWI TAK ZMIENIAĆ ZIEMI, BY OWE
ZMIANY ZACHWIAŁY PODSTAWOWYMI PROCESAMI
ŻYCIOWYMI; NIE NALEŻY ZMIENIAĆ ZAWARTOŚCI TLENU W
ATMOSFERZE CZY ŻYZNOŚCI MÓRZ (DO CZEGO MOŻE
DOJŚĆ, JEŚLI NADAL BĘDZIE NISZCZONA ZIEMSKA OSŁONA,
JAKĄ SĄ LASY, I JEŻELI OCEANY BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO
MIEJSCE SKŁADOWANIA TRUJĄCYCH ODPADÓW)!!!

• TRZEBA ZROBIĆ WSZYSTKO, BY ZACHOWAĆ BOGACTWO
ŻYJACYCH NA ZIEMI ZWIERZĄT I ROŚLIN!!!
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