
Zagrożone gatunki ssaków w 
Polsce.



W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 
58% !!!

Na znikanie gatunków wpływa szereg czynników ,ale główną przyczyną 
jest utrata siedlisk. Brak miejsca do życia związany jest z ekspansją 
ludzi. Do tego dochodzą inwazyjne gatunki wypierające rodzime, 
zmiana klimatu wpływająca na przetrwanie zwierząt.



Ryś europejski
(Lynx lynx)
Żyje około

150
osobników w 

Polsce

Ryś to największy europejski kot,zamieszkujący najdziksze
zakątki Polski. Ze względu na liczebność i wymagające
warunki bytowania rysia, gatunek ten został objęty ścisłą
ochroną. Wymagania przestrzenne tych zwierząt są bardzo
duże, np. w Puszczy Białowieskiej do 250 km2 dla samców i
130 km2 dla dorosłych samic.

Zagrożenia:

• Kłusownictwo.

• Fragmentacja środowiska i wypadki na drogach.

• Zmniejsznie się liczebności sarny w regionach
występowania rysi.

• Intensywne użytkowanie lasów przez ludzi.

• Zakłócanie spokoju.



Wilk szary (canis lupus)
Żyje około
2000
osobników w Polsce

Pierwotnie wilk był jednym z najbardziej
powszechnych drapieżników i trzymał pieczę nad
środowiskiem leśnym. Wilki 
potrzebują dużej przestrzeni, jedna lub dwie watahy
zazwyczaj liczącę 4-5 osobników zajmują teren od
100 do 300 km2.

Zagrożenia:

• Kłusownictwo.

• Kolizje z pojazdami.

• Konflikty z hodowcami zwierząt gospodarskich.

• Fragmentacja lasów.



Niedzwiedź brunatny (Ursus arctos)
żyje około
110 osobników w Polsce

Niedzwiedź to największy drapieżnik żyjący w 
Polsce, który bardzo nielicznie występuje w 
naszym kraju . Niedźwiedź potrzebuje do życia
dużych przestrzeni. Areał osobniczy dorosłej
sztuki obejmuje od 30 do 200 km².

Zagrożenia:

• Kłusownictwo.

• Utrata dostępnych dla niedźwiedzia siedlisk.

• Budowa i rozbudowa dróg oraz zabudowa
terenów cennych przyrodniczo.

• Fragmentacja środowiska.



Foka szara (Halichoerus grypus)
Żyje około
40.000
osobników w Bałtyku.

Foka szara jest największa wśród trzech 
gatunków fok zamieszkujących Morze 
Bałtyckie. 40 tys. fok – czyli tylko 40% 
populacji sprzed 100 lat pozostało do dzisiaj.

Zagrożenia:

• Turystyka i związana z nią obecność 
człowieka, wypiera zwierzęta z ich 
naturalnych siedlisk.

• Przypadkowe zaplątanie się w sieci 
wystawione do połowu ryb.

• Traktowanie fok jako szkodniki i zabijanie 
ich.

• Zanieczyszczenie środowiska.



Żubr europejski (Bison bonasus)
Żyje około
2000
osobników w Polsce

Niegdyś żubry zamieszkiwały obszar niemal całej
Europy. Ten największy europejski ssak został przez ludzi
ostatecznie wybity w stanie dzikim na początku XX 
wieku i dopiero dzięki mozolnym wysiłkom odtworzono
jego populacje. Dziś podlega ścisłej ochronie.

Zagrożenia:

• Ograniczony obszar występowania i mała
dostępność siedlisk dla reintrodukcji gatunku.

• Konflikt z człowiekiem np. niszczenie upraw przez
żubry.

• Choroby i inwazje pasożytnicze.

• Presja na odstrzał redukcyjny zarówno w 
hodowlach, jak i na wolności.



Gatunek krytycznie zagrożony!!!
Morświn zwyczajny (Phocoena phocoena)
Żyje około
500
osobników w Bałtyku

W XX wieku morświny zostały do tego stopnia 
przetrzebione, że dziś są krytycznie zagrożone 
wyginięciem. Ten najdrobniejszy gatunek waleni 
zwykle unika kontaktu z człowiekiem.

Zagrożenia:

• Przypadkowe zaplątanie się w 
sieci wystawione do połowu ryb.

• Zakłócenia akustyczne wypłaszajce 
morświny z ich siedlisk.

• Toksyczne substancje, trafiające 
do przybrzeżnej strefy morza.



Żbik europejski (Felis 
silvestris)
Żyje około
200
w Polsce

Żbik obok rysia to drugi z przedstawicieli
dzikich kotów w naszym kraju.Dawniej na
ślady żbika można było natrafić w wielu
miejscach Polski. Obecnie obszar ich 
występowania w Polsce ogranicza się do 
kilku miejsc w Karpatach, głównie we 
wschodniej części.

Zagrożenia:

• Fragmentacja kompleksów leśnych.

• Tępienie ich podstawowej zdobyczy przez 
ludzi.

• Kłusownictwo.

• Kolizje z pojazdami.



Gatunek krytycznie 
zagrożony!!!
Kozica tatrzańska (Rupicapra 
rupicapra tatrica)
żyje około
1400
osobników w Polsce

Kozica tatrzańska –Żywy symbol Tatr. 
Ssak z rodziny wołowatych. Jest 
najdalej na północ wysuniętą
populacją kozicy.

Zagrożenia:

• Nadmierna turystyka.

• Zanieczyszczenia środowiska.

• Anomalie klimatyczne.

• Kłusownictwo.



Gatunek krytycznie zagrożony!!!
Żołędnica europejska (Eliomys 
quercinus)-ssak mieszkający w 
koronach drzew

Żołędnica europejska to małych 
rozmiarów ssak zaliczany 
do rodziny popielicowatych.W Polsce jest bardzo 
rzadkim mieszkańcem, bowiem jedyne stwierdzenie 
tego gatunku w czasach współczesnych pochodzi z 
Babigórskiego Parku Narodowego, gdzie 
obserwowano regularnie te zwierzęta.

Zagrożenia:

• Niszczenie starych lasów i wycinka drzew.



Ryjówka średnia (Sorex caecutiens)

• Do najrzadszych należy ryjówka 
średnia, nazywana też białowieską; 
występuje w bardzo nielicznej, 
izolowanej populacji tylko w Puszczy 
Białowieskiej. Wielkością ustępuje 
nawet myszy i waży od kilku 
do kilkunastu gramów .Ryjówka 
pozbawiona jedzenia ginie już 
po kilku godzinach.



Świstak tatrzański
(Marmota marmota latirostris)
Żyje około
800
świstaków w Tatrach

Świstak to obok kozicy to najbardziej znany
mieszkaniec Tatr. Gryzoń ten często swoje nory ma w 
pobliżu popularnych szlaków tarzańskich, ponad
górną granicą lasu w strefie hal.

Zagrożenia:

• Zmiany warunków klimatycznych.

• Zaśmiecanie polan.

• Brak spokoju wynikający z nadmiernej turystyki.

• Kłusownictwo.



Nocek łydkowłosy (Myotis 
dasycneme)

•
Jest to gatunek nietoperza występujący bardzo rzadko w 
naszym kraju. W ostatnich 25 latach w monitorowanych
zimowiskach obserwuje się jedynie kilkadziesiąt
osobników tego gatunku (z czego większość na terenie
Kotliny Biebrzańskiej i terenów przyległych).

Zagrożenia:

• Niszczenie lub przekształcanie zimowisk.

• Fragmentacja populacji tego gatunku.

• Zanieczyszczenie wód.

• Remonty strychów, stosowanie toksycznyś środków
ochrony drewna i likwidacja otworów wlotowych.

• Intensywna turystyka w jaskiniach.


