
Minder wilde dieren
 

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) maakt elke twee jaar  
een schatting van het aantal wilde dieren. De gewervelde  
diersoorten zijn gemiddeld met bijna 70 procent minder dan  
50 jaar geleden. Volgens het WWF hebben dieren te maken 
met een dubbele noodsituatie: het aantal verschillende dieren  
neemt af en het klimaat verandert.

Dit jaar keken veel mensen met een bang hartje 
naar de televisie. Veel volwassenen, en ook  
kinderen, dachten dat president Poetin misschien 
de oorlog met het Westen zou uitroepen. Dat 
gebeurde niet. 

Noodzakelijk?
Dat er minder dieren zijn, komt omdat hun leef-
gebieden almaar kleiner worden. En dat is volgens 
het WWF de schuld van de mens. Door het kap-
pen van bomen blijft er minder ruimte over voor 
de apen. En in het gebied van de roze rivierdolfijn 
komen te veel vissers. Ook vervuiling is niet goed 
voor de dieren. Ze komen vast te zitten in plastic 
afval of eten het op. Daarnaast hebben dieren het 

moeilijk door de klimaatverandering. Er is snel 
actie nodig van bedrijven, regeringen en de  
mensen zelf om dit tegen te houden. 

Het werkt
Heel veel organisaties helpen dieren te overleven. 
Zij doen dat door de natuur beter te beschermen 
en de leefgebieden groter te maken. En dat werkt: 
er zijn in België weer meer bevers en de wolf is 
ook terug in het land. Ook berggorilla’s doen 
het weer wat beter, net als sommige tijgersoor-
ten. Maar we zijn er nog niet. Het is belangrijk 
dat dit goede gedrag overal wordt doorgezet. 
Want nu zien we grote verschillen wereldwijd. In 
Latijns-Amerika is de situatie het ergst.

Online nieuwsbericht | 25 oktober 2022 
een publicatie van Uitgeverij Schoolsupport, Sint-Niklaas

Fo
to

 iS
to

ck
 - 

M
ar

io
 P

le
ch

at
y

>>> Door de klimaatverandering wordt het leefgebied van de ijsberen kleiner. 
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