
OCHRONA 

GATUNKÓW 

ZAGROŻONYCH 

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona 

przyrody regulowana jest przepisami ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody



PO CO CHRONIĆ PRZYRODĘ?

 Ochrona przyrody ma na celu przeciwdziałanie ubożeniu zasobów przyrody, 

ograniczając zagrożenia wynikające przede wszystkim z działalności 

człowieka

 Przyrodę trzeba chronić ponieważ pełni funkcje ekologiczne, podtrzymujące 

życie roślin, zwierząt i innych organizmów

 Jej prawidłowe funkcjonowanie ma także znaczenie społeczne, decydujące 

o jakości życia człowieka



 Zwierzęta zagrożone wyginięciem to gatunki, które powinniśmy szczególnie 

chronić. Dbanie o nie i odpowiednie ich traktowanie to nasz obowiązek, a 

mimo tego wciąż słyszymy o przypadkach bestialskiego potraktowania 

zwierzęcia przez człowieka. Zwierzęta giną jednak nie tylko dlatego, że w 

bezpośredni sposób jesteśmy wobec nich okrutni. Działalność człowieka na 

Ziemi sprawia, że tysiące gatunków zwierząt wymierają lub są tym 

zagrożone.



PRZYKŁADY ZAGROŻONYCH GATUNKÓW

 Rejestrem gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce jest 

Polska czerwona księga zwierząt. Znaleźć w niej można nie tylko listę 

zagrożonych gatunków zwierząt, ale także informacje o nich i mapy 

rozmieszczenia

Rybitwa popielata jest objęta ścisłą ochroną 

gatunkową i w Polsce jest uznawana za 

gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem, 

ponieważ występuje na skraju zasięgu w 

kraju.



Silnie zagrożony wyginięciem zając bielak jest 

objęty ścisłą ochroną. Obecnie występuje 

jedynie na północno-wschodnich terenach 

kraju. Niewielka populacja zająca bielaka 

stale zamieszkuje obszar Puszczy 

Augustowskiej. Groźne dla niego są 

drapieżniki, zwłaszcza lisy oraz ocieplenie 

klimatu.

Ten motyl dzienny w Polsce jest 

częściowo chroniony ze względu na silne 

zagrożenie wyginięciem. Zobaczyć 

można go w Pieninach, na Dolnym 

Śląsku, na Wyżynie Lubelskiej w pobliżu 

Kazimierza Dolnego i we wschodniej 

Polsce. Modraszek orion w tych 

regionach ma tylko kilka stanowisk, 

dlatego wypatrzyć go to prawdziwe 

szczęście.



Wiele krajów od lat zajmuje się ochroną 

żbika, w tym Polska. W naszym kraju żbik 

europejski ma zapewnioną ścisłą 

ochronę gatunkową, z uwagi na to, że 

jest silnie zagrożony wyginięciem. Co 

ciekawe, żbiki kojarzą się z kotami 

domowymi, przez co część naukowców 

twierdzi, że w Polsce nie ma już żadnych 

żbików czystej krwi, bo wszystkie żyjące 

zwierzęta są wymieszane z pospolitymi 

To sympatyczne, podobne do wiewiórki 

zwierzę jest silnie zagrożone wyginięciem na 

terenie Polski. Od 2006 roku liczba susłów 

perełkowanych znacznie maleje, za co 

odpowiedzialna jest m.in. stosunkowo 

wysoka temperatura która powodowała 

przebudzenia w czasie zimowej hibernacji. W 

obrębie siedlisk susłów ubożała też 

roślinność. Zwierzęta są objęte ochroną 

rezerwatową



JAK MOŻESZ POMÓC ZWIERZĘTOM 

ZAGROŻONYM WYGINIĘCIEM?

 Jeśli chciałbyś pomóc zwierzętom, które są zagrożone 

wyginięciem w Polsce, a przynajmniej im nie szkodzić, możesz 

coś zrobić, niezależnie od tego kim jesteś. Będąc np. w górach, 

nie zaśmiecaj środowiska oraz nie wykraczaj poza wyznaczone 

szlaki turystyczne. Możesz też wesprzeć finansowo WWF Polska 

– to organizacja zajmująca się ratowaniem ginących gatunków 

zwierzą


