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Organizacja, która gromadzi informacje o gatunkach i tworzy œwiatow¹ listê 

gatunków zagro¿onych - tzw. to (podaj skrót i pe³n¹ polsk¹ 

nazwê) : 

  ....................................................................................................................................................................

Na poni¿szym pasku przypisz kolejno odpowiednie statusy zagro¿enia, 

korzystaj¹c z polskich odpowiedników: 

. Wiele gatunków zagro¿onych wyginiêciem to  czyli gatunki, które 

wystêpuj¹ tylko na okreœlonym, niewielkim obszarze. Wymieñ 4 gatunki spotkane 

na zajêciach,  które s¹ endemitami i podaj miejsce ich wystêpowania:

 

. Najbardziej zagro¿onym gatunkiem spoœród spotkanych na zajêciach, 

o statusie  wymar³y w naturze , jest:

..........................................................................................., który wystêpowa³ na terenie

(podaj nazwê pañstwa): .................................................................................................... .

Czerwon¹ Listê 

Gin¹ce gatunki
Karta pracy w formacie pdf znajduje siê na stronie zoo.wroclaw.pl

w zak³adce „Edukacja > Oferta edukacyjna”
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Imiê i Nazwisko: ..................................................................
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gatunek miejsce wystêpowania

,, ,,



Gin¹ce gatunki
Karta pracy w formacie pdf znajduje siê na stronie zoo.wroclaw.pl

w zak³adce „Edukacja > Oferta edukacyjna”

4

5. 

6.

. Najczêstsze przyczyny wymierania gatunków to niszczenie siedlisk, polowania, 

nielegalny handel, introdukcja obcych gatunków. Dopasuj podane przyczyny 

giniêcia (tabela 1) do okreœlonego gatunku - tabela 2 (przyczyn mo¿e byæ 

kilka): 

Wymieñ 3 gatunki spotkane na zajêciach, których status ochronny okreœlony 

jest skrótem CR. Rozwiñ ten skrót. 

Zwierzêta o statusie CR:

1. ................................................................................................              

2. ................................................................................................       

        

3. ................................................................................................       

 Jak¹ rolê spe³niaj¹ ogrody zoologiczne w ratowaniu gatunków? 

              

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... .

niszczenie siedlisk

nielegalny handel

polowania

wprowadzanie 

obcych gatunków

A

B

C

D

tabela 1 tabela 2

kaczorek celebeski   

makak czubaty

szpak balijski

¿ó³w birmañski

Skrót CR oznacza: 
......................................
......................................
......................................

www.iucnredlist.org
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Szczurzynek koralowy          w 2016
Melomys rubicola

7. Dopasuj opisy do gatunków i ich zdjêæ:

Gin¹ce gatunki
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Orangutan (sumatrzañski i borneañski)
Pongo abelii i P. pygmaeus

OPIS nr ...

¯ubr
Bison bonasus

¯yrafa
Giraffa camelopardalis

OPIS nr ...

OPIS 1: 

Najnowsze badania wskazuj¹ na 

wystêpowanie nie 1 a 4 podobnych do siebie 

gatunków. Zale¿nie od regionu 

wystêpowania, zagro¿enia s¹ ró¿ne: utrata 

siedlisk, zamieszki, k³usownictwo, zmiany 

w œrodowisku (np. kopalnie, zamiana terenu 

pod uprawy, zmiany klimatyczne). W ci¹gu 

ostatnich 30 lat (1985-15) liczebnoœæ tych 

zwierz¹t zmala³a o nawet 40 %.  

OPIS 3:

Oba gatunki s¹ krytycznie zagro¿one. Ostatnie 

dane wskazuj¹, ¿e na Sumatrze ¿yje 14 613 

osobników na powierzchni 17 979 km kw (to nieco 

mniej ni¿ Dolny Œl¹sk). Statystyki wskazuj¹, ¿e na 

Borneo corocznie ginie 2-3 tysiêcy tych zwierz¹t. 

W latach 2000-2010 rocznie znika³o 3 234 km kw 

lasów.

Zamieszkiwa³ wyspê Bramble Cay (miêdzy 

Australi¹ a Papu¹ Now¹ Gwine¹. 

Mikroskopijna wyspa zatonê³a z powodu 

podniesienia poziomu oceanów. 

Podwy¿szanie poziomu wód oceanicznych 

jest wynikiem topnienia czap lodowych na 

biegunach - skutek globalnego ocieplenia.

OPIS 4:

OPIS 2:

W XIX w. gatunek otar³ siê o wymarcie. Po 

I WŒ zosta³ uznany za EW. Kiedy rozpoczêto 

prace nad ratowaniem gatunku, ¿y³o 

zaledwie 12 osobników. II WŒ ponownie 

przynios³a zapaœæ hodowlan¹. Wskutek 

intensywnych dzia³añ ochroniarskich 

i hodowlanych obezna populacja tych 

zwierz¹t liczy oko³o 1 800 ¿yj¹cych na 

wolnoœci i 1 400 osobników w hodowli. 

OPIS nr ...

OPIS nr ...
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