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Gatunki zagrożone wyginięciem  
Dzisiejszy numer gazetki będzie dotyczył, zagrożonych wyginięciem 

gatunków zwierząt. Jest to bardzo ważny temat w dzisiejszych 

czasach, ponieważ właśnie w tym roku pobiliśmy rekordy 

zagrożonych wyginięciem zwierząt. Dzięki naszej gazetce dowiecie się 

jakie gatunki zwierząt są zagrożone wyginięciem na świecie. 

Zapraszamy do czytania 

 

♦ Panda Wielka  

Panda Wielka zamieszkuje lasy bambusowe. Jest zagrożona 

wyginięciem, ponieważ odżywia się tylko jednym gatunkiem 

bambusa, którego jest bardzo mało, ponieważ lasy bambusowe 

są nadmiernie wycinane przez człowieka. By ochronić Pandę 

musimy ograniczyć wycinkę lasów w których, żyje ten gatunek.  

 

 

 



♦ Kanczyl Srebrnogrzbiety  
Jest potocznie nazywany ,,Myszo Jeleniem”. Swoją sławę w internecie 

zyskał dzięki słynnej piosence ,,Myszo Jeleń” autorstwa Assasina706. 

Jest zagrożony wyginięciem przez polowania na niego w dawnych 

czasach. Uznano go za wyginiętego, ponieważ nie dawał po sobie 

znaku życia aż 30 lat. W roku 2020 jeden z nich został uchwycony na 

zdjęciu w Wietnamie.  

 

♦ Żółw szylkretowy  

Żółw jest jednym z nielicznych gatunków zwierząt, które żyją na ziemi 

aż 100 milionów lat.  

Żółw szylkretowy żyje w oceanach tropikalnych. Dzięki niemu rafy 

koralowe, zachowane są w odpowiednim stanie. Największym 

zagrożeniem dla tego żółwia jest duży popyt na jego skorupę oraz 

ogromne zanieczyszczenia wód w których żyje.  

 

 



♦ Panda Ruda  

Panda Ruda zamieszkuje lasy na obszarach górzystych. Jest to ssak 

wszystkożerny. Panda ta by przestraszyć inne zwierzę, staje na dwóch 

tylnych łapach by przypominać niedźwiedzia. Jest zagrożona 

wyginięciem przez niszczenie jej siedlisk przez człowieka.  

 

 

♦ Niedźwiedź Polarny  

Niedźwiedź Polarny zamieszkuje teren wokół bieguna północnego. 

Jest to drapieżnik szczytowy. Grube futro oraz również gruba 

warstwa tłuszczy chronią go przed zimnem. Główną przyczyną 

zagrożenia wyginięciem Niedźwiedzi Polarnych jest zmiana klimatu 

oraz w ostatnich latach nadmierne polowanie na ten gatunek.  

 

♦ Morświnek Chiński  

Ssak ten z rodziny morświnowatych występuje w rzece Jangcy i jest 

jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem zwierząt. Na świecie 



jest około, od 1000 do 1800 przedstawicieli tego gatunku. Jest 

zagrożony przez brak pożywienia, zanieczyszczenie wód oraz przez 

pływające statki na rzece.  

 

♦ Ryś Euroazjatycki  

Zamieszkuje on również, nasze Polskie tereny. Rysie prowadzą 

samotniczy tryb życia. Polują przede wszystkim w nocy, a dzień 

spędzają na odpoczynku w swojej kryjówce. Są zagrożone 

wyginięciem, ponieważ są wymagającym gatunkiem. Potrzebują 

rozległych obszarów lasów, na których będą miały ,,święty spokój”.  

 

♦ Arka 2.0  
Arka wraz z naukowcami z Centrum Nauki Kopernika, przełożyła kod 

genetyczny najbardziej zagrożonym wyginięciem gatunkom zwierząt 

na postać cyfrową. Wysłali go drogą radiową w kierunku miejsc, 



gdzie potencjalnie może istnieć życie, a nawet obce nam cywilizacje.  

Naukowcy mówią, że szanse na przechwytanie ich sygnałów przez 

inne istoty życia są minimalne. Lecz podobnie minimalne szanse mają 

na przeżycie te gatunki zwierząt. 
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