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Veel minder wilde dieren
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Het aantal wilde dieren is gehalveerd. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuur
Fonds (WNF). In Zuid-Amerika zijn de meeste dieren verdwenen.
Maar ook in Azië en Afrika zijn er veel minder wilde dieren.
Gelukkig zijn er ook gebieden waar het juist goed gaat met de
wilde dieren. Bijvoorbeeld in Nederland.
Soorten dieren
De afgelopen veertig jaar zijn er steeds minder wilde dieren gekomen.
Er zijn er zelfs de helft minder dan eerst. Het gaat bijvoorbeeld niet
goed met leeuwen en bosolifanten in Afrika. Het gaat zelfs zo slecht
dat mensen bang zijn dat de bosolifant zal uitsterven. Ook met veel
waterdieren gaat het niet goed. Bijvoorbeeld met de haaien en roggen.
En in China zijn geen dolfijnen meer. In Azië zijn nog meer dieren
Bosolifant
waarmee het slecht gaat. Er zijn veel minder neushoorns en gibbons (een
soort apen). En in het regenwoud van Zuid-Amerika verdwijnen ook dieren. Veel soorten
kikkers zijn al uitgestorven. Ook gaat het slecht met de slangen. Bijvoorbeeld in GrootBrittannië, Frankrijk en Italië. Acht soorten slangen zijn al gehalveerd.
Hoe komt het?
Het aantal wilde dieren is dus erg afgenomen. Hoe komt dat? Dat komt
vooral door stropers. Zij jagen op grote dieren, zoals olifanten. Want zij
willen het ivoor van hun slagtanden kunnen verkopen. Ook verdwijnt het
leefgebied van veel dieren, omdat mensen het kapot maken. Zij kappen
bijvoorbeeld bomen in regenwouden waar dieren leven. Op die plek
bouwen ze dan huizen of kantoren. Verder worden er te veel vissen
gevangen. Mensen eten de vissen. Of ze willen bijvoorbeeld de vinnen van
de haaien hebben.
Goed nieuws
Er is ook positief nieuws. Het gaat niet met alle dieren slecht. Want
Lepelaar
sommige dieren worden beschermd. Op die dieren mag bijvoorbeeld niet meer
gejaagd worden. Sinds de tijgers een beschermde diersoort zijn, gaat het weer
goed met ze. Ook in Nederland gaat het goed met de dieren. Er zijn zelfs veel dieren
bijgekomen! Het gaat dan vooral om vogels. Zoals de kerkuil en de lepelaar.
Niet mee eens
In het rapport van het WNF staat dat het met heel veel dieren slecht gaat. Niet iedereen is
het daarmee eens. Iedereen vindt wel dat er minder wilde dieren komen. Maar sommige
mensen zeggen dat het er niet zó veel zijn. Hopelijk hebben ze gelijk!
Bron: www.wnf.nl, www.nos.nl; www.rtlnieuws.nl

ivoor = een harde witte stof. De slagtanden van olifanten zijn van ivoor.
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