Lemur

Vypadá jako opice s liščí tváří a s opicí má také
něco společného. Je to jedinečný primát, který
žije pouze na Madagaskaru a je vysoce ohroženým
druhem. Dnes známe asi 100 druhů lemurů. Mnoho
z nich je kvůli lidem ohroženo vyhubením.

To byl klídek
bez lidí!
Pr vní lidé přišli na
Madagaskar
před 2 000 lety. Od
té doby lovili
lemury a káceli je
jich lesy, proto
mnohé druhy již vy
mřely a dosud
existující bojují o př
ežití.
Lemur kata je asi
nejznámějším
druhem.

OHROŽENÉ DRUHY
(žijící ve volné přírodě)

LEMUR ŠEDOHLAVÝ
CR

LEMUR KATA
EN

LEMUR KORUNKATÝ
EN

LEMUR ZLATÝ
CR

LEMUR SCLATERŮV
CR

7 000
exemplářů

2 500-3 000
1 000-10000
exemplářů

exemplářů

1 000
exemplářů

450-1000
exemplářů

VÝSKYT LEMURŮ

Všechny druhy

ZACHOVÁNÍ DRUHU

L

emuři jsou chráněni
madagaskarskou vládou a pro
jejich zachování byly zřízeny národní
parky a jiné rezervace, ve kterých se
nesmí lovit ani pěstovat zemědělské
plodiny nebo stavět. Lemuři se též stali
atrakcí pro turisty, kteří platí za to,
že mohou lemury vidět a vyfotit si je.
Mnoho druhů lemurů je dnes chováno
v zoologických zahradách, kde se
úspěšně rozmnožují. Určitě znáte
lemury kata s pruhovaným ocasem.

PŘÍČINY VYMÍRÁNÍ
Přírodní katastrofy
• Klimatické změny
• Lesní požáry
• Ztráta a rozpad jejich

Recykluj
papír!
Papír na tvé sešity se získává
kácením stromů, což ničí životní
prostředí lemurů. Recykluj ho!

životního prostoru, který
člověk zemědělsky využívá
nebo zastavuje

Lidská činnost
• Lov pro potravu
•

Odchyt lemurů a jejich chov
jako domácích mazlíčků
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Tapír
OHROŽENÉ DRUHY
(žijící ve volné přírodě)

TAPÍR STŘEDOAMERICKÝ
EN

3 000
2 500
2 500
exemplářů

TAPÍR ČABRAKOVÝ
EN

exemplářů

TAPÍR HORSKÝ
EN

Toto zajímavé a bázlivé zvíře má malý chobot.
Sdílí společný osud s pralesy, ve kterých žije,
proto pokud budou pralesy existovat, tapír
přežije. V pralesích Jižní a Střední Ameriky
a jihovýchodní Asie najdeme pět druhů tapírů.

exemplářů

MINIATURNÍ
ZEBRA?
Ne!!! To je mládě
tapíra a ony bělavé
skvrny a pruhy mu
umožňují schovat
se mezi vegetací,
aby ho neviděli
predátoři.

BYL OBJEVEN NOVÝ DRUH TAPÍRA
Dobrou zprávou je, že v roce 2013 byl v Jižní Americe
v Amazonii objeven nový druh tapíra, tapír
kobomani, nejmenší z tapírů. Možná
proto nebyl dosud znám.

Až moc chutný
Díky velmi chut
nému masu se
lov tapírů
stal něčím běžn
ým a jeho mas
o se často
objevuje v jihoa
merických tržn
icích. A to
může být velký
problém!

PŘÍČINY VYMÍRÁNÍ
Přírodní katastrofy
• Klimatické změny
• Ztráta a rozpad jejich
životního prostoru

•

VÝSKYT TAPÍRŮ

Nízká reprodukční schopnost

Lidská činnost
• Pytláctví
• Zabírání jejich životního
prostoru domácími druhy zvířat
•

Kácení stromů

Tapír středoamerický
Tapír čabrakový

ZACHOVÁNÍ DRUHU

Tapír horský

Zodpovědní
turisté
Neodhazuj zbytky a odpadky
do potoků a jezírek, abys
neznečistil/a místa, kde tapír
tráví velkou část času.

N

ejvětší hrozbou pro tapíra je
mizení lesů, pralesů a pastvin,
kde tapír žije. Ačkoliv sám tapír
je chráněný, často není chráněno
jeho prostředí. Ve velkém se kácejí
stromy a zřizují se tam pole a farmy
s domácími zvířaty, která se živí
stejnou potravou jako tapír,
tj. trávou a výhonky.
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Orel

I když by se mohlo zdát, že tento
nejmajestátnější ze všech ptáků může
před nebezpečím uletět, nemůže se vyhnout
všem ohrožením, pokud mu nepomůžeme.
Na světě žije více než 50 druhů orlů.

OHROŽENÉ DRUHY

ORLI OPIČÍ

(žijící ve volné přírodě)

OREL STEPNÍ
EN

50 000-75 000

OREL VOLAVÝ
VU

OREL INDICKÝ
VU

OREL KRÁLOVSKÝ
VU

OREL IBERSKÝ
VU

exemplářů

5 000-13200
exemplářů

2500-10000
exemplářů

3 500-15000
exemplářů

970

Věděl/a jsi, že před 70 lety
žilo na Filipínách 6 000 orlů
opičích? To nebylo mnoho,
ale dnes jich není ani 600.
Jejich populace tak rychle
klesla, protože lesy, kde
žijí, byly vykáceny kvůli
obchodu se dřevem.
Filipínská vláda se pokouší
orla chránit, a proto ho
prohlásila za národní
symbol a nesmí být
ohrožován.

exemplářů

VÝSKYT OHROŽENÝCH ORLŮ

Orel stepní
Orel volavý

Orel královský

Orel indický

Orel iberský

Malý počet
mláďat
Orli kladou 1–2 vejce, některé
druhy dokonce 5 vajec.
Po 80 dnech začínají orlí
mláďata létat. U některých
druhů přežije vždy jen jedno
mládě, protože to silnější
zabije to slabší.
Říká se tomu
kainismus.

Pryč s jedy!
Ačkoliv je zakázáno or
ly lovit
a chytat, někdy umírají
krutou smrtí
po pozření otrávené ná
vnady, kterou
ilegálně kladou někteř
í statkáři, aby
ochránili svůj dobytek
. U nás se často
setkáme s otravami or
lů mořských,
kteří jsou v České repu
blice chráněni.

ZACHOVÁNÍ DRUHU

Č

lověk těžce poškodil
prostředí, ve kterém orli žijí,
a proto některé země přijaly
opatření na ochranu jejich
životního prostoru. Zakázaly lov
orlů, krádeže jejich vajec a snaží
se o odchov mláďat v zajetí, aby
je pak vysadily v oblastech, kde
jsou orli na pokraji vymření.

PŘÍČINY VYMÍRÁNÍ
Přírodní katastrofy
• Klimatické změny
•

Ztráta jejich životního prostoru z důvodu
zemědělské a stavební činnosti

•

Nízká reprodukční schopnost

Lidská činnost
• Pytláctví
•

Úhyn na elektrickém vedení

•

Znečištění prostředí

•
•

Otravy jedem

Odlesňování (obchod se dřevem)
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