Natašin
kotiček

Ne dovolimo,
da izginejo za zmeraj!

Življenjsko okolje,
v katerem živijo živali
v naravi, imenujemo
habitat. To je njihov dom,
ki jim ponuja vse potrebno
za preživetje. Vsaka nenadna
sprememba v habitatu lahko ogrozi
življenje tam živečih živali. Ko ljudje posegamo v okolje in
ga spreminjamo, velikokrat povzročimo, da zmanjka hrane,
vode ali prostora za živali.
Da pridobimo zemljo, na kateri gojimo domače živali za
meso, čezmerno sekamo (pra)gozdove. Ker proizvedemo
veliko smeti, z njimi pogosto onesnažujemo reke in morja.
Tako uničujemo domove številnim živalim, ki so se zato
znašle na robu preživetja.
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Zakaj je
preživetje
nekaterih živali
ogroženo?

Tako smo v naše gozdove spet naselili risa. Včasih se
nekatere živali kar same vrnejo na območje,
kjer smo jih v preteklosti iztrebili. Takšen
primer pri nas je bober.

Živali, ki jim grozi izumrtje,
uvrščamo med ogrožene
vrste. Ogrožene vrste skušamo
zavarovati s prepovedjo krčenja
njihovega habitata ali lova na njih.
Naravi in živalim lahko pomagamo vsi. Izogibajmo se
plastični embalaži, saj z njo zelo onesnažujemo okolje.
Maske mečimo v smeti, saj se v njih pogosto zapletejo
ptice. Doma lahko razmislite o tem, da bi meso zamenjali za
rastlinsko hrano. Divje živali pustimo tam, kjer so doma – v
naravi.

Ljudje si delimo planet s številnimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. S svojim načinom
življenja pomembno vplivamo na njihovo življenje. Čeprav imamo naravo in živali radi,
jim s svojim ravnanjem in poseganjem v njihovo naravno okolje velikokrat škodujemo.

Nekoč je živel tiger prav posebne vrste
Pred sto leti je v nekem avstralskem živalskem vrtu živel
Benjamin. Bil je poseben, saj je na videz spominjal na volka
s tigrovim kožuščkom in kengurujevim repom. Prav tako
je bil zadnji živi predstavnik svoje vrste, ki se je imenovala
tasmanski tiger. To so bili mesojedi vrečarji, ki so nekoč
živeli na avstralskem otoku Tasmanija.

Ko so se tja naselili ljudje iz Evrope, so s seboj pripeljali
ovce, ki so bile zanj lahek plen. Ker je ljudem povzročal
škodo, so ga začeli neusmiljeno preganjati. Do leta 1930 je
bil v naravi iztrebljen. Benjamin je kot zadnji živi primerek
vrste poginil v ujetništvu
kmalu za tem.

Določena vrsta živali izumre,
kadar na svetu izginejo vsi primerki
te vrste. Teh živali ne bomo nikoli
več videli.
Danes grozi izumrtje številnim živalim, ki jih zagotovo poznaš. To so
nosorogi, azijski sloni, gorske gorile, orangutani, leopardi, morske želve in
mnoge druge. Takšnim živalim pravimo ogrožene vrste. Njihovo preživetje
je odvisno od tega, kako bomo ljudje ravnali v prihodnje. Pogosto smo
namreč mi tisti, ki povzročimo, da neka žival izumre ali postane ogrožena.
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Nekatere živali ljudje
lovijo zaradi dragocenih
rogov in oklov. Ali ker
verjamejo, da imajo deli
teles nekaterih živali
zdravilno moč. Z lovom pa
ogrožamo tudi tiste divje
živali, ki jih želimo imeti
doma kot ljubljenčke –
papige, tropske ribice
in plazilce.

Kaj lahko naredimo?
Nekatere države skušajo ogrožene živali, ki živijo pri njih,
zavarovati s prepovedjo lova in zaščito njihovega habitata.
Če je za to ustrezno okolje, poskušamo nekatere živali
ponovno naseliti tja, kjer so nekoč že bile.

Svoje znanje delite z drugimi. Svojim staršem, dedkom,
babicam, prijateljem povejte, da se to dogaja in da so živali
in rastline pomembne, saj smo vsi del narave in od nje
odvisni. Bodimo varuhi narave in živali, saj je naš planet
dom vseh nas.
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