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Organizace na ochranu zvířat 

Green Life 

 
Česko-indonéská pralesní rezervace vznikla v roce 2009 na Sumatře. 

V současné době má rezervace rozlohu 62 hektarů. 

Nachází se přímo na hranicích s NP Gunung Leuser. 

Velkou vizí je dosáhnout rozlohy rezervace o rozloze 300 – 600 hektarů území, které bude 

sloužit k ochraně tygrů, slonů a orangutanů sumaterských. 

Projekt Green Life se též zabývá vzděláváním a výchovou indonéských dětí a mládeže.  

V roce 2015 bylo postaveno vzdělávací středisko (Tygří dům u vesnice Batu Katak). 

Projekt Green Life zaměstnává 4 místní muže v Tygřím komandu, což je protipytlácká 

hlídka střežící rezervaci Green Life. 

 

 

 

 

 

 

Greenpeace 

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace. 

Působí ve více než 40 zemích světa již 40 let.  

Požadují nápravu chyb po zodpovědných institucích a nabízí řešení. 

Cíle: prosazení energetické revoluce, ochranu světových oceánů, ochranu světových pralesů 

a živočichů, rostlin a lidí, globální odzbrojení, budoucnost bez toxických látek, trvale 

udržitelné zemědělství  
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Světový fond na ochranu přírody 

World Wide Fund for Nature, zkráceně WWF. 

Dříve Světový fond divočiny. 

Je mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody.  

Ve svém znaku má ohroženou pandu velkou.  

Jejím hlavním cílem je budování takového světa, ve kterém budou lidé žít v harmonii  

s přírodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Geographic Society 

 „Národní zeměpisná společnost“ 

Je nezávislá nezisková vzdělávací instituce.  

Byla založena 27. ledna 1888. 

Hlavní myšlenka byla spatřena ve „vhodnosti organizovat společnost zvyšující a rozšiřující 

zeměpisné znalosti.“  

Prvním prezidentem se stal Gardiner Greene Hubbard.  
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Ohrožená zvířata 

Gorila nížinná 

Životním prostředím tohoto lidoopa jsou neprostupné nížinné deštné pralesy Afriky. 

Celková oblast jejich výskytu je asi 445 000km2.  

Co je zajímavé, gorily ve volné přírodě nepijí – voda obsažená v rostlinné stravě jim vystačí. 

Žijí výhradně ve skupinkách se silnými sociálními vazbami. 

Jeden z důvodů postupného vymírání je pomalé rozmnožování.  

Mimo to, populaci goril pomalu likviduje i epidemie eboly, na kterou u opic nikdo nedbá. 

 

 

 

 

 

ORANGUTAN SUMATERSKÝ 

Je to endemit, žijící jen na indonéském ostrově Sumatra.  

Dorůstá výšky až 140 centimetrů a hmotnosti 90 kilogramů.  

Jsou charakterističtí dlouhou rezavou srstí.  

Jedním z hlavních důvodů úhynu je masivní odlesňování domovského ostrova. 

V současnosti jim zůstává k životu už jen prales v národním parku Gunung Leuser.  

Aktuální počet orangutanů ve volné přírodě se odhaduje na dva až tři tisíce kusů.  
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KARETA PRAVÁ 

Kriticky ohrožený druh mořské želvy.  

Tyto želvy žijí v Tichém, Atlantském i Indickém oceánu. 

Jedinci tohoto druhu mohou mít až jeden metr a mohou vážit i 80 kilogramů. 

Mláďata často uhynou kvůli predátorům.  

Nepřítelem dospělých karet jsou jen žraloci, chobotnice a některé druhy krokodýlů.  

Čína nebo Japonsko želvy hubí stále ve velkém pro chutné maso a krunýř k výrobě dekorací. 

 

 

 

 

 

KŮN PŘEVALSKÉHO 

Dnes už není možné toto zvíře potkat ve volné přírodě.  

Původem tohoto lichokopytníka je Mongolsko. 

Pro pastýře koně převalského znamenali konkurenci, a tak je začali vybíjet. 

 

 

 

 

 

 

TYGR USSURIJSKÝ 

Jinak také: tygr sibiřský, amurský, altajský mandžuský, severočínský nebo korejský 

Je největší kočkovitá šelma na světě.  

Žijí ryze samotářským životem a po spáření zůstává rodičovský pár pohromadě.  

Jediným přirozeným nepřítelem této obrovské šelmy je člověk.  

V roce 2004 se celkový počet volně žijících tygrů ussurijských odhadoval na 350 kusů.  
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Kvíz 
1. KDE ŽIJE KARETA PRAVÁ? 

 

2. KTERÉ ZVÍŘE JE NA OBRÁZKU? 

 

 

 
 

3. VYJMENUJ ALESPOŇ 2 ORGANIZACE NA OCHRANU ZJÍŘAT. 

 

4. KTERÉ ZVÍŘE VYMÍRÁ TAKÉ KVŮLI EBOLE? 

 

5. KTERÝ JEŠTĚR JE NA OBRÁZKU? 

 

 

 

 

 

Odpovědi: 

1. V Tichém, Atlantském a Indickém oceánu 

2. Okapi 

3. Green Life, Greenpeace, Světový fond na ochranu přírody, National Geographic 

Society,… 

4. Gorila nížinná 

5. Gaviál (indický) 


