
Obr.2 Obr.3 



 1) ničení přirozeného prostředí 

 2) znečišťování 

 3) vysazování živočichů 

 4) změna klimatu 

 5) lov a odchyt zvířat  

 

Obr.4 



Člověk zabírá stále větší plochu na úkor jiných 
organismů, čímž působí jejich zánik. 

  Odlesňování 

  Ničení přirozených stepí, močálů, luk 

  Stavba přehrad, měst 

 

Obr.5 
Obr.6 



Průmyslový rozvoj vážně znečišťuje vzduch, 
vodu, půdu. 

 chemikálie 

 spalování paliv 

 jedovaté plyny 

 kyselé deště 

Obr.7 



 vnášení cizích druhů do přirozeného 
prostředí jiných 

 narušena rovnováha v místních  podmínkách 

 vysazení živočichové loví místní druhy, 
sbírají jim potravu, obsazují jejich území 

 



 na povrchu planety dochází se značnou 
rychlostí k oteplování 

 není jisté zda je či není způsobena činností 
člověka (spalováním fosilních paliv) 

 Tání ledovců, desertifikace 

 

Obr.8 Obr.9 



 odchyt pro obchod ( opice, papoušci… ) 

 sloni zabíjeni pro kly 

 nosorožci pro rohy 

 tygři pro kožešinu 

 velryby pro maso … 

 



Obr.10: Nosorožci se zabíjejí pro rohy, které 
mají stejné chem. složení jako lidský nehet. 

Obr.11 



Obr.12: Sloní kly se ze třetiny nachází uvnitř lebky, pytláci proto používají 
motorové pily, aby se k nim dostali. 



Obr.13 



Obr.14 



 Cena za kilogram nosorožčího rohu se v 
poslední době (rok 2011) vyšplhala na 60 
000 dolarů, což je více jak milion korun. 
Cena slonoviny je o něco nižší a platí se 
asi 25 – 30 tisíc korun za kilogram.  Za 
posledních deset let se vyšplhala ze 100 
usd/kg na téměř 1800 usd/kg. Ceny v 
roce 2013 - slonovina cca 2200 usd/kg a 
nosorožčí rohy cca 66000 usd/kg. 



Obr.15: Súdán – poslední žijící exemplář samce nosorožce severního 
tuponosého pochází z Královédvorské ZOO, dnes umírá v Keňi. 

V roce 1960 žilo ještě 2000 exemplářů tohoto druhu, o 20 let později jich zůstalo 
jen 15. 



Obr.16 



Obr.17 



 vydán zákaz lovu velryb, nicméně je 
některými státy porušován (Japonsko, 
Norsko, Island) 

 dochází k mírné obnově velrybí populace 

 



 Během let 1970 – 2005 zmizela z povrchu 
zemského více než ¼ živočišných druhů. 

 Za 35 let přišla Země o 25% suchozemských 
zvířat,  28% mořských tvorů, 29% 
sladkovodních tvorů. 

 Odhaduje se, že do roku 2100 vymizí více než 
½ dnešních známých živočichů a rostlin. 

 



Obr.18: říční delfín Baiji, žil pouze na řece Jang-c’-ťiang, vlivem zhoršení 
podmínek (mj. přehrada Tři Soutěsky) vyhynul, v roce 2006 žilo 
posledních 17 kusů 



Obr.19: vakovlk tasmanský byl největším masožravým vačnatcem, poslední 
kus byl zastřelen v roce 1930 



Obr.20:  Pyrenejský kozorožec, poslední kus by nalezený mrtvý pod padlým 
stromem 6. 1. 2000. 



Obr.21: Dronte mauricijský se vyskytoval pouze na ostrově Mauricius, vůbec se 
nebál lidí, vyhynul méně než sto let po objevení ostrova. 



Obr.22: Zebra kvaga vyhynula na konci 19. století, kvůli lovu. Šlo o jedinou zebru, 
která měla pruhy pouze na hlavě. Tato fotografie je jedinou známou fotografií 
tohoto druhu. 



V současné době je ohroženo 56 % všech 
jezerních a říčních druhů ryb, mořské ryby 
jsou na tom o něco lépe  

 Ohroženi jsou například jeseter, losos, 
pstruh, sumec, žralok, tuňák…  

 

Obr.23: 
Tuňák 



 V současné době hrozí vymření každému 
třetímu obojživelníkovi  

 Ohrožuje je především: 

 vysychání bažin 

 rozšíření smrtící plísně, které způsobil člověk 

 

Obr.24: 
Mlok 
skvrnitý 



V současné době je ohrožena osmina ptáků  

 Ohrožuje je: 

 kácení lesů 

 odchyt pro obchod 

 znečišťování  

 

Obr.25: 
Orel 
skalní 



Ohrožena čtvrtina savců 

 Ohrožuje je: 

 Mýcení lesů 

 Činnost pytláků 

 Obchod 

 Masivní úhyn jejich potravy 

 Únik ropy, lov – mořští savci 

 
Obr.26: 
Panda 
velká 



Obr.26: Kácení Bělověžského pralesa by mohlo mít na populaci Zubra 
evropského fatální následky. 



Červená kniha ( Red Data Book ) přináší 
seznamy ohrožených druhů zvířat a rostlin. 
Stanovuje stupně ohrožení ( mimo jiné ) na : 

 vyhubený v přírodě ( Blboun nejapný ) 

 kriticky ohrožený ( Zmije obecná ) 

 silně ohrožený ( Mlok skvrnitý ) 

 ohrožený ( Otakárek fenyklový ) 
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