
Атлас на застрашените 

животни



• Светът около нас е дом за хиляди 

растения и животни. Те не са еднакви 

навсякъде по света, но всички зависят от 

природното равновесие и чистотата на 

околната среда. 

• Днес това биологично равновесие между 

видовете и техните обитания е сериозно 

застрашено от хората и поставя под 

заплаха и самото човечество.



Южна Америка

• Това е континент с буйни тропически 

гори, високи планини и просторни 

тревисти равнини.

• Във всички разнообразни части на 

Южна Америка тропическата гора е 

най-застрашена от разрушителното 

развитие, а заедно с нея – и живеещите 

в нея много и различни животни.



Златист лъвски тамарин                                          Гривест вълк



Гигантска видра                                                              Арапайма



Централна Америка и 

Карибски острови

• В страните от Централна Америка главните 

местообитания на животните са планините и 

тропическите гори, които са застрашени, 

както горите по цял свят.

• На Карибските острови някои местни животни 

са в опасност, защото заселниците са 

докарали със себе си нови видове животни, 

които нарушават природното равновесие. 



Американски ламантин                                                 Аксолотъл



Кубински крокодил                                                                Ягуар



Съединени Американски 

Щати
• Още с пристигането преди 400 г. на първите

заселници – хора от всички части на света,

започва използването на земните богатства и

природните ресурси на континента.

• Обширни райони от тази страна са стопански

усвоени. Днес природната жизнена страна е

силно променена, поради което дивата

природа е засегната сериозно.

• САЩ е първата страна в света, която е

създала национални паркове.



Рижав вълк                                                              Чернокрак пор



Гърбат кит                                                                        Веслонос



Скандинавия

• През зимата в скандинавските страни е много

студено, но дивите животни са добре

приспособени да преживеят през този

неблагоприятен сезон.

• Там горите са гъсти, а на мястото на

изсечените дървета за производство на

хартия се засаждат нови.

• Голяма част от Скандинавия е планинска, а

Норвегия е прочута с красивите си фиорди.



Росомаха                                                                    Морски орел



Западна Европа

• Повечето страни в тази част на света вече са

се лишили от първоначалната си дива

природа. С течение на годините хората са я

разрушили и променили до неузнаваемост.

• Днес земите се използват за селско

стопанство, строителство на фабрики, къщи и

пътища. Разширяването на производството

на потребителски стоки увеличи

замърсяването на реките и въздуха.

• Всички тези промени оказват влияние върху

природата и я излагат на опасност.



Гръцка костенурка                                                  Испански рис



Източна Европа

• Тази част от Европа обхваща региони на юг

от Гърция до Полша на север. Повечето

северни страни имат проблем със

замърсяването от тежката промишленост.

• На юг процъфтява туристическата индустрия,

която създава конфликт между интересите на

хората и природата.

• Застрашените животни в Източна Европа са

изложени на риск най-вече от туризма и

замърсяването.



Къдроглав пеликан                                             Пещерен протей



Северна Африка

• Главното местообитание в тази част на света

е пустинята. Всяка страна в Северна Африка

има пустинни области и в някои случаи те се

разширяват.

• Това е неблагоприятно за животните, защото

се конкурират с хората за храната.

• В Северна Африка се срещат и тропически

гори, но те бързо намаляват.



Либерийски хипопотам                                        Антилопа Адакс



Централна и Южна Африка

• Сред всички местообитания на Южна Африка

– от горещите пустини до мъгливите

блатисти местности – най-известни са

обширните тревисти равнини, наречени

савана.

• Там пасат милиони зебри и антилопи,

нападани от лъвове, леопарди и гепарди.

• Но дори и толкова много на брой, животните

са в опасност от бракониерите и фермерите.



Ай-ай                                                                         Хиеново куче



Югозападна Азия

• Тук си дават среща 3 континента: Африка,

Азия и Европа.

• Поради това животните в този район на света

са много разнообразни, но тъй като голяма

част от сушата е пустинна, много от тях

трябва да преживяват в екстремно сухи

условия.



Гепард                                                                            Бял Орикс



Русия

• Русия е една от най-обширните страни в

света. Голяма част от земята се използва за

селско стопанство. Развита е и тежката

промишленост, която създава проблеми за

околната среда.

• Обширни области са почти незаселени

поради неблагоприятните условия. Огромни

територии са непроменени (например в

Сибир), но в други райони животните са

застрашени от човешката дейност.



Зубър                                                                              Бял жерав



Индия

• Дивата природа на Индия е много богата, но

я грози голяма опасност. Съществуват

противоречия между интересите на милиони

хора, които живеят там, и нуждите на дивите

животни.

• Разнообразието на местообитанията е много

голямо – от разположените в низините блата

и пустини до най-високите планини в света.



Тигър                                                                    Персийски лъв



Китай и Япония

• Китай е най-многобройната страна в света. За да се

изхранят толкова много хора, голяма част от

земята се използва за земеделие, което унищожава

природата. Китайците много се гордеят с дивите си

животни, за които са създали много резервати и

закони за защитата им. В такава голяма страна

обаче понякога е трудно да се осигури спазването

им.

• Япония е малка страна, съставена от 4 главни

острова. Голямата гъстота на населението и

развитата промишленост увреждат дивата природа,

която страда от недостиг на място и замърсяване.



Голяма панда                                                                   Тарпан



Югоизточна Азия

• В тази част на света има хиляди различно

големи острови и много разнообразна

природа. Голяма част от района е била

покрита с гори, но напоследък много от тях са

изсечени.

• В тази част на континента Азия народите на

Виетнам и Камбоджа преживяха военен

конфликт, от който пострада и природата.



Орангутан                                                                 Петнист елен



Австралия и Нова Зеландия

• Австралия е родина на едни от най-странните

животни – торбестите бозайници. Те се раждат

съвсем недоразвити и продължават развитието

си в торбата на майката. Дълго торбестите са

живели необезпокоявани, но след пристигането

на заселниците преди около 200 години са

изпаднали в опасност.

• Преди заселниците да дойдат в Нова Зеландия

местните животни са били добре приспособени

към жизнената си среда. Но доведените нови

животни са нарушили равновесието в природата.



Австралийски опосум                                                          Какапо                                          



Тихоокеански острови

• Тихият океан покрива 1/3 част от планетата и

в него има разпръснати хиляди острови. До

тях животните са достигнали по различни

начини: някои чрез летене, други са били

отнесени, а трети са доплували върху части

от растения. Но когато хората са се заселили

по островите, те често са нарушавали

естествените им местообитания, а

доведените с тях други животни станали

конкуренти на местните видове.



Галапагоска гигантска костенурка                       Охлюв партула



Арктика

• Изненадващо ледената Арктика е родина на

множество различни животни, приспособени

към студената жизнена среда. Голяма част от

Арктика е замръзнала, но през лятото

разцъфтяват много растения и се излюпват

много насекоми.

• Най-голямата опасност е замърсяването с

нефт, след като той беше открит по тези

места.



Нарвал                                                             Арктическа лисица



Антарктида

• Антарктида не принадлежи на никого и никой

не живее там постоянно. Освен китове,

пингвини и морски птици, идващи за

размножаване, не се срещат никакви други

едри животни

• Много държави имат антарктически научни

станции, а международен договор засега я

предпазва от стопанско използване.



Син кит



Благодарим Ви за 

вниманието!


