
Ochrona gatunków 

zagrożonych



Gatunek zagrożony

Gatunek zagrożony – w znaczeniu 
ogólnym to gatunek w większym lub 
mniejszym stopniu 
zagrożony wyginięciem, w wąskim 
znaczeniu to jedna z kategorii 
zagrożenia stosowanych do klasyfikacji 
gatunków zagrożonych wyginięciem.



Gatunki zagrożone wyginięciem

Morświn – rodzaj ssaka z 
rodziny morświonowatyh.

Morświny mają krótko ścięty pysk. 
Zęby są dłutowate. W dolnej szczęce 
znajduje się 21 - 25 par, a w żuchwie 22 
- 28. Płetwa grzbietowa osadzona jest 
bliżej ogona niż u delfinów, oraz jest 
krótsza. Płetwy piersiowe są krótkie i 
trójkątne. Ubarwienie tego gatunku, co 
jest osobliwe wśród waleni, podobne 
jest do rybiego. Kolory po bokach ciała 
z czerni grzbietu przechodzą w biel 
brzucha odcieniami, a nie całymi 
kolorami. 



Foka szara

Populacja fok szarych w Polsce 
drastycznie się zmniejsza. Dziś wynosi 
ona zaledwie 30% w porównaniu do 
liczebności sprzed 100 lat. Proces 
wymierania tego gatunku jest 
spowodowany kilkoma czynnikami. 
Niegdyś licznie występujące foki 
traktowano jak szkodniki, które niszczą 
sieci i konkurują o ryby z miejscowymi 
rybakami. Był to jeden z powodów, dla 
których polowania na te zwierzęta 
stały się powszechne. Na 
południowym wybrzeżu Bałtyku 
(Niemcy, Polska, Rosja i Litwa) foki 
zostały wytrzebione przez człowieka 
zanim jeszcze dotknęły je skutki 
zanieczyszczenia środowiska.



Sóweczka

W Polsce sóweczka jest gatunkiem 
chronionym, a jej liczebnośd 
szacowana jest na zaledwie 1000-
1500 par lęgowych.

Jej populacja cierpi głównie z powodu 
utraty siedlisk w wyniku wycinania 
starych drzewostanów - takich jak w 
Puszczy Białowieskiej i Puszczy 
Karpackiej oraz eliminacji z lasu 
martwego drewna i obumierających 
drzew. Wycinanie lasów, szczególnie 
drzew o miękkim drewnie, 
nadających się na dziuple 
powoduje, że sowy tracą swoje 
domy i terytoria łowieckie. Nie 
mają gdzie polowad, ani gdzie 
składad jaj, dlatego tak ważne jest, 
aby chronid te ptaki.



 niszczenie lub fragmentacja środowisk naturalnych roślin 
i zwierząt 

 wycinanie lasów tropikalnych 
 polowania 
 nielegalne zbieractwo i handel
 zmiany klimatu
 zanieczyszczenie środowiska 
 wprowadzenie nowych gatunków zwierząt 
 wylesianie
 zanieczyszczenia
 kłusownictwo
 ruch na rzekach
 rozwój przemysłu i komunikacji 
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Ochrona gatunkowa i jej rola

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie 
dziko występujących roślin lub zwierząt i ich siedlisk, w 
szczególności gatunków rzadko występujących,  podatnych na 
zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na 
podstawie umów międzynarodowych. Do tej pory w ramach 
programów realizowanych przez Ekofundusz, zajmowano się 
bezpośrednią ochroną kilkudziesięciu gatunków zwierząt i roślin, 
umieszczonych na polskich i międzynarodowych listach 
zagrożonych gatunków. Dotowane projekty dotyczyły przede 
wszystkim ochrony miejsc rozrodu zwierząt, w przypadku roślin 
chodziło o przywrócenie ich naturalnych siedlisk. Tylko w ten 
sposób można uratowad wiele ginących roślin i zwierząt czy 
zwiększyd ich liczebnośd.



Ważne organizacje ekologiczne

 WWF - organizacja ekologiczna powstała w 1961 
roku z inicjatywy generalnego dyrektora UNESCO 
Juliana Huxleya, który spostrzegł olbrzymie 
zagrożenie dla przyrody wynikające z dewastacji       
i nieograniczonych polowao.

Narodowe oddziały WWF funkcjonują w wielu 
krajach, główna siedzibą znajduje się w Szwajcarii. 
Założenia organizacji zawarte są w haśle: „Chronid 
przyrodę z ludźmi i dla ludzi”.

WWF w latach 1980-tych współtworzył Światową 
Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody, która 
opublikowana jednocześnie w 34 stolicach świata, 
stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na 
ochronę środowiska oraz zrównoważone 
wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.



 Liga Ochrony Przyrody – ogólnopolskie 
stowarzyszenie, posiadające status 
organizacji pożytku publicznego.  
Powstała 9 stycznia 1928. Obecna 
siedziba znajduje się w Warszawie. 

Ligia Ochrony Przyrody

Cele:
 prowadzenie działalności edukacyjnej w celu 

kształtowania stosunku społeczeostwa do 
środowiska przyrodniczego,

 popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i 
ochronie przyrody,

 zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz 
środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,

 inicjowanie oraz inspirowanie działao na rzecz środowiska przyrodniczego,
 czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz 

interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.



Czerwona Księga Zwierząt 

Polska czerwona księga zwierząt –
rejestr zagrożonych gatunków 
zwierząt na terenie Polski. Została 
stworzona na wzór 
międzynarodowej Czerwonej księgi 
gatunków zagrożonych. Zawiera 
listę ginących gatunków zwierząt z 
dokładnym ich opisem i mapami 
rozmieszczenia. Określa także 
stopieo zagrożenia poszczególnych 
gatunków, rzadkośd ich 
występowania oraz stosowane i 
proponowane sposoby ochrony.
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