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Člověk – původce zániku druhů 

• Člověk sám sebe často povyšuje na pána tvorstva. Ze všech 
druhů organizmů  nejvíce přetváříme přírodní prostředí.  

• Naše existence by nemusela mít tak negativní dopad na živé 
organizmy, ale jsme sobci a nemáme respekt k jiným formám 
života ani k příslušníkům vlastního druhu 

• S pokrokem a vývojem nových technologií jsme získali nové 
možnosti a schopnosti, neužíváme je ale k ochraně přírodních 
celků a nápravě škod, které jsme napáchali. Stále vypalujeme 
zbytečně pralesy a ničíme život v oceánech a mořích 

• Významná náhlá vymírání druhů probíhala během dlouhého 
vývoje organizmů, příčinou byla náhlá změna přírodních 
podmínek planety, nyní je příčinou vymírání bezohlednost a 
nenasytnost lidského druhu, zahleděnost lidí do sebe sama 

 



Člověk – původce zániku druhů 

• Současným problémem nejsou přírodní změny, ale změny 
zaviněné člověkem. Za posledních několik tisíc let vymřely 
některé druhy právě vinou lidského jednání. Přesná čísla 
neexistují, protože mnoho drobných i větších druhů ani nebylo 
objeveno a už jsme je zničili 

• Podle vědců aktuálně vymírá mnohem více druhů než je 
běžné. Z britské studie vyplývá, že za posledních 35 let ubyla 
čtvrtina všech druhů na Zemi. Pokud vymře neznámý druh 
mravence v Amazonii  nebo plže na korálovém útesu, orchidej 
v Bolívii -    nejsme schopni to zjistit 

• Tygr kaspický – vyloven ve 20. století 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caspian_tiger.JPG > 



Člověk – původce zániku druhů 

Mezi základní příčiny  zrychlení vymírání druhů patří: 

• chemické znečištění životního prostředí 

• intenzivní lov kvůli obživě, obchodu 

• lov pro zábavu, pytláctví, introdukce nepůvodních druhů 

• zemědělství, lesnictví – vypalování pralesů, změny vodního 
režimu v krajině – vysušování, narovnávání toku řek, přehrady 

• devastace přirozených lokalit s výskytem vzácných druhů 

• klimatické změny planety – vliv člověka na změny v atmosféře 

• slabá ochrana malých ostrovních populací rostlin a živočichů 

Lidé by si měli konečně uvědomit, že ničí svůj domov a jedinečné 
výtvory přírody, že projevy života jsou ve vesmíru vzácné 

 

 



Člověk – původce zániku druhů 

• Velmi alarmující a nesmyslná je devastace tropických deštných 
pralesů. Ačkoliv v nich žije více než polovina všech 
zaznamenaných druhů organizmů, na mnoha místech jsou 
vypalovány. Přitom dodávají do ovzduší potřebný kyslík, patří 
mezi druhově nerozmanitější ekosystémy planety! 

• Ochránci přírody bojují s dřevařskými společnostmi již několik 
let, avšak devastace lesů stále pokračuje - pro zisk 
nadnárodních společností a místních zájmových skupin  

 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rainforest_Fatu_Hiva.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lushoto.jpg > 



Člověk – původce zániku druhů 

• Dalším globálním problémem je znečištění. Bude to problém, 
dokud budou existovat státy, které nevymáhají  dodržování 
ekologických norem. Znečištění má celosvětový dopad, 
přesahuje hranice států, vytváří rozpory mezi národy, státy 

• Některé druhy žijí pouze v jednom vodním toku, jezeře, 
malém údolí, jsou závislé na zvláštních místních podmínkách. 

     Takové druhy zničí i malý zásah člověka do krajiny 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pollution_swan.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autowrack.JPG > 
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• Intenzivní a neregulovaný lov napáchal mnoho škod. Rostoucí 
populace znamená vyšší poptávku po potravinách .Dlouho se 
nikdo nezabýval udržitelností populace lovených zvířat. Proto 
lidé kvůli obživě vyhubili některé druhy větších obratlovců 

• Další druhy vymřely, protože ohrožovaly chované druhy 
živočichů, žily v oblastech, kde člověk rozvíjí zemědělství 

• Čím vzácnější je druh, tím jeho cena stoupá. Pytláci ohrožují 
ohrožená zvířata dokonce i v parcích a rezervacích 

[1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bagged_thylacine.jpg > [1 - zdroj. 2012-15-12]. < http://en.wikipedia.org/wiki/File:243_WSSM_Olympic_Arms_AR15.jpg > 



Člověk – původce zániku druhů 

• Nyní již víte, proč je lidské jednání příčinou zániku některých 
druhů. Jsou zoologické zahrady schopny dlouhodobě zajistit 
přežití některých druhů obratlovců? Je možné úspěšně 
vypouštět odchovaná mláďata do jejich přirozeného prostředí  
(původní domoviny) ? 

 

• Zkuste v rámci třídy přijít pomocí diskuze na několik řešení 
vedoucí k zamezení úbytku druhů. Co můžete udělat Vy? 


