Met uitsterven bedreigd
Hoe bedreigd zijn dieren? Waardoor worden
dieren eigenlijk in het wild bedreigd?
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Bedreigd?
Beantwoord de vragen hieronder.

Safari School
Groep 6 – 8
Wat heb je nodig?

•

Waar staat de afkorting ‘IUCN’ voor?

pen of potlood

International Union for Conservation of Nature
•

Hoe noemen we het als een diersoort helemaal van
de aardbodem verdwenen is?

Dan is het dier uitgestorven.
•

Wat wordt er met ‘klimaatverandering’ bedoeld?

Dat de aarde op sommige plekken warmer en op
sommige plekken kouder wordt. Op sommige plekken
wordt het droger en op andere plekken juist natter.
•

Waardoor wordt de neushoorn bedreigd?

Jacht voor zijn hoorn.
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IUCN-status

Weet jij nog welke IUCN-statussen er zijn? Schrijf ze
hieronder op in de goede volgorde.

Niet onderzocht of gegevens te kort – Veilig – Gevoelig –
Kwetsbaar – Bedreigd – Ernstig bedreigd - Uitgestorven in
het wild – Uitgestorven
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Dieren in het wild

De dieren hieronder zijn in het wild bedreigd. Weet jij welke
IUCN-status ze hebben en waardoor ze bedreigd zijn? Als je
het niet weet kan je het opzoeken op de website van de
IUCN: www,iucnredlist.org.
veilig / kwetsbaar /
bedreigd / ernstig
bedreigd

Bedreigd

verdwijning leefgebied / jacht voor
vacht / jacht voor vlees / jacht
voor medicijnen / jacht voor
souvenirs / klimaatverandering /
mens-dier conflict / …

• Jacht voor vacht
• verdwijning leefgebied
• Jacht voor medicijnen

Amoertijger
Panthera tigris

Bedreigd

• Klimaatverandering
• Overbevissing
• Vervuiling (olie)

Afrikaanse pinguïn
Spheniscus demersus

Ernstig bedreigd

• Jacht voor vlees
• Verdwijning leefgebied
• Klimaatverandering

Addax
Addax nasomaculatus

Kwetsbaar
Afrikaanse olifant
Loxodonta africana

• Verdwijning leefgebied
• Jacht voor souvenirs
• Mens-dier conflict
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Bedreigingen

Hieronder zie je verschillende rebussen staan. Kan jij ze
oplossen en ontdekken weke soort bedreiging de rebus
omschrijft?
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