
 

Mnoge živali so izginile z Zemlje. Izgi-
nile so zaradi prevelikega lova ali za-
radi uničenja njihovega življenjskega 
prostora. Še danes nekaterim živalim 
grozi izginotje, čeprav jih je večina za-
ščitenih.
WWF (World Wide Fund) je sestavil 
seznam desetih najbolj ogroženih 
živali na svetu. Na vrh seznama se 
je uvrstil tiger, sledijo pa mu severni 
medved, pacifiški mrož, magellanovi 
pingvini, orjaška usnjača, modropla-
vuta tuna, gorska gorila, metulj mo-
narh, javanski nosorog in pa panda.

1. Tiger  Nove raziskave so po-
kazale, da je na svetu v divjini le še 
3200 tigrov. Trenutno jih je le sedem 
odstotkov od tega, kolikor jih je bilo. 
Podiranje gozdov in pa divji lov bi 
lahko to vrsto tigra v kratkem času 
iztrebila. Tigre lovijo za določene 
dele telesa, ki jih uporabljajo v tradi-
cionalni azijski medicini, visoko pa je 
cenjena tudi njegova koža.

2. Polarni medved  Arktični se-
verni medved je postal simbol prvih 
žrtev izgube naravnega okolja zaradi 
vremenskih sprememb. Če se bo pod-
nebje še naprej segrevalo, bo ta žival-
ska vrsta izumrla že v tem stoletju.

3. Pacifiški mrož  Pacifiški mrož 
je eden najnovejših žrtev vremenskih 
sprememb. Te živali kose ledu upora-
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bljajo za počitek, rojstvo in nego mla-
dičev ter varovanje pred plenilci.

4. Magellanovi pingvini  Nekoč 
so bili ogroženi zaradi izlivanja olja, 
danes pa je za magellanove pingvine 
problem predvsem iskanje hrane, saj 
vedno toplejši oceani spreminjajo to-
kove, zaradi česar morajo ti ptiči ve-
dno dlje plavati po hrano.

5. Orjaška usnjača  Največja 
morska želva in eden največjih pla-
zilcev na svetu, orjaška usnjača, je 
preživela skozi več kot sto milijonov 
let, sedaj pa ji grozi izumrtje. Zadnje 
raziskave so pokazale, da se število 
te živalske vrste zmanjšuje: obstaja 
le še kakšnih 2300 samic.

6. Modroplavuta tuna  Atlant-
ska modroplavuta tuna je velika 
riba selivka, ki jo lahko najdemo v 
zahodnem in vzhodnem Atlanti-
ku, pa tudi v Sredozemskem morju. 
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Njeno meso uporabljajo tudi za suši. 
Če bodo ribiči še naprej nadaljevali 
z divjim lovom, bo kmalu izumrla. 
WWF po vsem svetu poziva restavra-
cije, kuharje in goste, naj to ogroženo 
živalsko vrsto nehajo kupovati, pro-
dajati in pa jesti, saj je to edini način, 
da ne bo izumrla.

7. Gorska gorila  Gorska gorila je 
najbolj ogrožena vrst gorile, saj jih v 
divjini živi le še 720. Več kot 200 jih 
živi v nacionalnem parku Virunga v 
Kongu. Vojna in divji lov povzročata, 
da je njihovo število vedno manjše.

8. Metulji monarhi  Vsako leto se 
na milijone metuljev monarhov od-
pravi na selitev iz severne Amerike 
v njihovo zimsko okolje v Mehiko. 
Življenjski prostori izginjajo v obeh 
domovinah.

9. Javanski nosorog  Javanski 
nosorog je ena najbolj ogroženih ži-

valskih vrst na svetu, saj v divjini 
živi skupno le še nekaj manj kot 60 
nosorogov. Cenjeni so v azijski medi-
cini, zelo pa jim je škodovalo, ko so 
prebivalci gozdove začeli spreminjati 
v obdelovalne površine. 

10. Orjaški panda  Orjaški pan-
da je od leta 1961 že v samem znaku 
WWF, prihodnost za to živalsko vr-
sto pa je neznana. V divjini jih živi 
še kak šnih 1600, a živijo na premajh-
nem gorskem območju Kitajske.
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