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Подяка міжнародної версії
Ми вдячні цим людям за співпрацю та допомогу, що дозволили
вдосконалити фінальний звіт: Andrea Weiss; Marielle Chaumien
(WWF-France); Mathilde Valingot (WWF-France); Wendy Elliott
(WWF International); Stephen Cornelius (WWF-UK); Stephan Singer
(WWF Global Climate and Energy Initiative); Mandy Jean Woods
(WWF Global Climate and Energy Initiative); Richard Lee (WWF
International); Pascal Herbert (WWF-France).

Висновок, опублікований у нещодавньому звіті WWF Жива планета (Living Planet Report,2014), є
однозначним: на Землі відбувається значне і дуже стрімке зменшення біорізноманіття.
Моніторинг більш ніж 10 000 популяцій хребетних (ссавців, птахів, риб, рептилій та амфібій) показав, що
їх стало менше на 52% у період з 1970 по 2010 роки.
Міжнародний союз охорони природи (IUCN) прогнозує, що 35% видів птахів, 52% видів амфібій та 71%
рифо-утворюючих коралів будуть особливо вразливими до наслідків зміни клімату.

Подяка української версії

У своєму 5-ому звіті Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (IPCC) підтвердила, що зміна
клімату, викликана людською діяльністю, посилює негативний вплив людської діяльності на екосистеми
та види дикої природи, що у свою чергу призводить безпосередньо до шостого вимирання видів.

Ми щиро вдячні волонтерам WWF DCP за допомогу у перекладі та
адаптації звіту: Каріне Авакян, Ольга Федченко, Лаура Моргоева,
Ольга Воробьова, Даша Левченко.

На практиці, оскільки це відбувається так швидко, багато рослин і тварин не встигають адаптуватися.
Ситуація погіршується тим, що багато видів, вже перебуваючи під загрозою вимирання, живуть
у регіонах, на які значно впливає порушення кліматичної рівноваги, та ці види стають ще більш
вразливими завдяки своїм біологічних особливостям (екологічним, поведінковим, фізіологічним та
генетичним характеристикам).

Редактор української версії: Наталія Гозак, WWF DCP
Про WWF
Місія WWF’s - зупинити деградацію прроднього середовища на
планеті та збудувати майбутнє, в якому люди живуть у гармонії
з природою. Глобальна кліматична та енергетична ініціатива
(Global Climate and Energy Initiative) - це глобальна програма
WWF щодо протидії зміні клімату через просування сталої та
відновлювальної енергетики, поширення зеленої економіки,
залучення приватного сектору, а також через національну та
міжнародку роботу над впровадженням низьковуглецевого
розвитку.

Чому це так серйозно? Чому нам має бути небайдуже, якщо через кілька років тигри, слони
чи носороги вимруть у дикій природі?
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Оскільки неможливо вичерпно оглянути вплив кліматичних змін, ми проілюструємо це на прикладі
деяких канонічних видів, які WWF розцінює як пріоритетні, та деяких менш харизматичних видів, котрі
не завжди можуть похвалитися високим рівнем підтримки серед широкої публіки, та збереження яких,
втім, необхідне для підтримання хорошої екологічної форми нашої планети.
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Те, що це питання часто виникає, підкреслює нестачу розуміння ролі біорізноманіття у функціонуванні
наземних та водних екосистем, завдяки яким існує світ, яким ми його знаємо. Ми маємо брати до уваги
фундаментальну роль, яку відіграють, наприклад, мікроорганізми, що живуть у ґрунтах, у циклі
утворення карбону, оксигену та нітрогену; морські мікроорганізми у абсорбції вуглекислого газу; і як
поля та ліси допомагають очищувати воду, та грандіозну роботу із запилення, котру здійснюють комахи.
Зникнення таких канонічних тварин, як тигри чи слони, спричинить докорінні зміни у середовищах їх
існування. Доля цих видів це лише верхівка айсбергу більш глибокого явища, що, вірогідно справить
значний вплив на умови життя людей на Землі.
Кого це стосується? На кого вплине найбільше?

ЯК ЗМІНА КЛІМАТУ ВПЛИВАЄ НА ВИДИ?

ЯК ВИДИ РЕАГУЮТЬ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ?

ВЕЛИКА ПАНДА

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ
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IUCN Status
EX

Extinct

EW

Extinct in the wild

CR

Critically endangered

EN

Endangered

VU

Vulnerable

NT

Near threatened

LC

Least concern

Наукова назва:
Ailuropoda melanoleuca
Українська назва:
Панда велика
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Хижі
Родина: Ведмедеві
Рід: Великі панди

EN : Під загрозою зникнення
Внесена у Додаток I Конвенції СІТЕС
(Конвенція про Міжнародну торгівлю видами флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення)

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

Китай (шість гірських районів у трьох провінціях).

Дієта на 99% складається з рослинної їжі, переважно
виключно з бамбука – до 20 кг на день. Часом інші
рослини і трохи м’яса (наприклад, мертві тварини).

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
Нараховується 1864 особини.

ОПИС
Мають велику круглу вертикально розташовану
голову; зіниці подібні до котячих (більшість
інших ведмедів мають круглі зіниці). Мають густу,
здебільшого білу шерсть, за винятком ділянок вух,
лап та невеликих областей навколо очей чорного
кольору, які слугують для захисту від холоду у
високогірних регіонах, де мешкають панди. Мають
шість пальців разом із «несправжнім великим
пальцем», який вони використовують, щоб хапати
бамбук.
• розмір: від 1.2 до 1.5 м;
• вага: від 75 до 160 кг для самців та від 65 до 130 кг
для самок

ОСОБЛИВІ РИСИ

Відносно складно розмножуються в неволі.
За легкого доступу до їжі самці не виявляють
активності, навіть щодо розмноження.

ЗАГРОЗИ
• Фрагментація оселищ через будівництво доріг,
колишні вирубки та людські поселення розділяє
панд на маленькі групи (із 33 субпопуляцій - 24
налічують менше за 30 особин).
• Втручання людини до оселищ панди під час
збирання трав, заготівлі деревини, фермерство і
т.п. посилює деградацію оселищ у деяких регіонах.
• Розвиток доріг та інфраструктури посилює
фрагментацію та втрату оселищ
• Масовий туризм – розбудова туристичної
інфраструктури та швидке зростання числа
туристів у лісі сильно порушує спокій панд.

Зміна клімату становить загрозу для великих панд через потенційне зміщення ареалів поширення
бамбукових лісів, які є водночас і основним джерелом їжі, і природним оселищем тварин, особливо
якщо брати до уваги вже і без того розпорошену природу популяцій панд.
Насправді бамбук має досить специфічний репродуктивний цикл, порівняно з іншими рослинами.
Він квітує та розмножується тільки раз на 15-120 років (залежно від виду), і тому дуже повільно
адаптується до зміни клімату.
Дослідники виявили, до певні види бамбуку можуть зникнути з ареалів існування панд зі зміною
клімату. Хоча деякі види бамбуку можуть потенційно заселяти нові кліматично сприятливі райони,
поширення певних видів все ж значно скоротиться. Таке прогнозоване зменшення поширення
бамбуку та кількості його видів внаслідок зміни клімату може зробити доступ до їжі для великих
панд суттєвою проблемою.
Ці наслідки можуть відрізнятися у різних місцевостях – зменшення площі бамбукових лісів та їх
різноманіття може бути критичним у горах Циньлін, Дасіаньлін та Цюнлайшань, тоді як у північнозахідних горах Міншань та Ляншань кількість лісів може навіть зрости. Це показує, що планування
збереження популяції панд має передбачити і спрогнозувати потенційний вплив зміни клімату на
бамбукові ліси - оселища панд.

ЩО РОБИТЬ WWF?
На сьогодні зусилля сконцентровані
на шістьох ландшафтах провінцій
Сичуань, Ґаньсу та Шеньсі та
включають:
• Створює зелені коридори,
щоб об’єднати ізольовані
фрагменти ареалів та зменшити
негативних вплив від доріг;
• Підвищує управлінський
потенціал як на
природоохоронних територіях, так
і у лісництвах;
• Підтримує можливості для
сталого розвитку місцевих
громад, котрі б урівноважували
соціально-економічні вигоди та
збереження природи;
• Просуває відповідальний
туризм для зменшення його
впливу на оселища панд;

Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні
1,5 градуси за Цельсієм до кінця
цього століття – межі виживання
для багатьох екосистем та
вразливих громад. WWF виступає
за 100% перехід до використання
відновлюваних джерел енергії
до середини століття, включно
із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

БІЛИЙ ВЕДМІДЬ

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ
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IUCN Status
EX

Extinct

EW

Extinct in the wild

CR

Critically endangered

EN

Endangered

VU

Vulnerable

NT

Near threatened

LC

Least concern

Наукова назва:
Ursus maritimus
Українська назва:
Ведмідь білий
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Хижі
Родина: Ведмедеві
Рід: Ведмідь

VU : Вразливий
Внесений у Додаток ІI Конвенції СІТЕС
(Конвенція про Міжнародну торгівлю видами флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення)

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

На узбережжі та покритих льодом морях південного
краю льодового покриву Арктики.

Поширення білих ведмедів у світі подібне до
поширення тюленів, що залежать від льодового
покрову і забезпечують основну частину раціону.
Найбільш хижий з усіх ведмедів, білий ведмідь,
також їсть рибу, моржів та китів.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
20 000 - 25 000 особин.

ОПИС
Найбільший наземний хижий ссавець на вершині
харчового ланцюга. Товстий прошарок жиру та
хутра, що захищає його від холоду.
• Розмір: від 3 до 3,5 м у самця та від 1,8 до 2, 1 м у
самки;
• Вага: приблизно 410 кг у самця та 320 кг у самки.

ОСОБЛИВІ РИСИ
Має перетинчасті лапи для плавання; вузьку голову,
що підходить для занурювання в ополонки під
час полювання; чорну шкіру під білим хутром, що
слугує для поглинання сонячного тепла. Також
має гострий нюх для розпізнавання тюленів, що
ховаються під кригою та снігом.

ЗАГРОЗИ
• Через відступання морського льоду білі ведмеді
все більше часу будуть змушені проводити на
суші, де сутички з людьми можуть призвести
до смертельних випадків з обох сторін;
• Забруднюючі речовини (такі, як ртуть), що
переносяться різними видами по харчовому
ланцюгу, накопичуються в жировій тканині
ведмедя і можуть спричиняти вроджені вади
розвитку та порушення центральної нервової
системи;
• Нові розробки корисних копалин (особливо
видобування нафти і газу) можуть призвести
до порушення спокою, посилення конфліктів з
людьми та ризику розлиття нафти.

Виживання білого ведмедя під загрозою через зміну клімату. Глобальне потепління в Арктиці
відбувається приблизно вдвічі швидше, ніж в будь-якій іншій точці планети, що зменшує ареал
проживання ведмедів через відступання льоду та стоншення криги. Через те, що ведмідь здебільшого
полює на тюленів, які відпочивають та розмножуються на кризі, скорочення льодового покрову
означає, що період полювання скорочується і ведмеді змушені голодувати довше.
Крім того, тонша крига більш схильна до дрейфу під дією вітрів та течій, що відносять ведмедів на
невідому територію, тим самим змушуючи їх плисти у відкритому морі у пошуку плавучих крижин
чи суші. З подальшим зникненням льодового покриву випадки утоплення ведмедів збільшаться. Так
само, збільшаться сутички з людьми, тому що, ведмеді будуть підходити все ближче до людських
поселень у пошуках їжі.
Виживанню ведмежат також загрожує передчасне руйнування морського льоду. Коли мати з
ведмежатами виходять з барлоги, доступ до морського льоду є необхідним, щоб знайти там основне
джерело харчування – тюленів. Зміни у розподілі опадів також можуть призвести до руйнування
барлоги перед тим як самки з ведмежатами покинуть її, тим самим залишаючи їх перед лицем
жорстоких природних умов та хижаків.
Так само як і у ведмедів, життєвий цикл тюленів – їх головної здобичі – сильно порушується через
танення морського льоду. Жодна інша здобич ведмедя не має стільки калорій, як тюлені.
Дослідження, проведене Геологічною службою США, показало, що якщо скорочення морського льоду
продовжиться з теперішньою швидкістю, поверхня придатна для літнього проживання ведмедя
скоротиться на 42% до середини ХХІ ст. Деякі науковці передбачають, що до середини століття
популяція білого ведмедя скоротиться на дві третини через зникнення морського льоду. Основний
шлях збереження білих ведмедів і всієї екосистеми Арктичного льодового покриву – це зменшення
викидів парникових газів від викопного палива. Для цього якнайшвидше необхідно вжити рішучих
заходів на глобальному рівні.

ЩО РОБИТЬ WWF?
• Визначає та захищає критично
важливі оселища білих
ведмедів (наприклад, місця
розмноження та харчування,
міграційні шляхи) та працює над
їх заповіданням; у тому числі,
лобіює уряди та промисловців,
щоб нові нафтові та газові
розробки не зачіпали найбільш
чутливих районів Арктики.
• Підтримує різноманітні
дослідницькі проекти, щоб
забезпечити належне управління
популяцією білих ведмедів.
• Співпрацює з місцевими
громадами для запобігання
конфліктів між людьми та
тваринами, а також щоб створити
можливості для сталого розвитку.

Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні
1,5 градуси за Цельсієм до кінця
цього століття – межі виживання
для багатьох екосистем та
вразливих громад. WWF виступає
за 100% перехід до використання
відновлюваних джерел енергії
до середини століття, включно
із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

СУМАТРАНСЬКИЙ ОРАНГУТАНГ
© NATUREPL.COM / ANUP SHAH / WWF
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ТА ЗМІНА КЛІМАТУ
Наукова назва:
Pongo abelii
Українська назва:
Орангутанг суматранський
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Примати
Родина: Гомініди
Рід: Орангутанг

Зміна клімату додає негативного впливу на ліси Індонезії, загрожуючи виживанню орангутангів.
Фактично, на більшості островів архіпелагу очікується збільшення кількості опадів, пов’язане зі
зміною клімату, що підвищить ризик виникнення повеней та зсувів. Кліматичне моделювання
прогнозує, що до 2025 року рівень опадів значно збільшиться. На додачу до негативного впливу на
цю місцевість, інтенсивніші опади також вплинуть на темпи росту та репродуктивні цикли рослин,
якими харчуються орангутанги. Кількість доступної їжі знизиться і це, відповідно, погіршить
здатність самиць до розмноження.

CR : Під критичною загрозою

Зміна клімату також може призвести до посилення посух та підвищення ризику лісових пожеж, що
так само вплине на ареал проживання приматів. Подібні події вже траплялися. В 1997 році трагічні
пожежі, що спустошили Калімантан (Індонезійську частину острова Борнео) спричинили займання
мільйонів гектарів та задимлення, що, ймовірно, спричинило загибель орангутангів на тій території.
Під час кожної лісової пожежі гине значна кількість орангутангів, бо вони не можуть рухатись
достатньо швидко.

Внесений у Додаток І Конвенції СІТЕС
(Конвенція про Міжнародну торгівлю видами флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення)

Іронічним є і те, що в той час, коли зміна клімату поступово зменшує ареал проживання орангутангів,
викиди вуглекислого газу через знеліснення в свою чергу додають значний внесок в зміну клімату.

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

На острові Суматра (Індонезія), у деяких низьких
тропічних лісах, що знаходяться на висоті від 500 до
1500 м над рівнем моря.

Фрукти: дуріани, джек-фрут, манго, лічі, мангустани,
інжир. За природою плодоїдний, але також
харчується листям, ліанами, молодими паростками
і тваринною здобиччю малих розмірів (терміти,
мурахи, вміст пташиних гнізд).

ПОПУЛЯЦІЯ
6 624 особини.

ОПИС
Виразні очі, майже людське на вигляд обличчя, що
може виражати широкий спектр емоцій.
Рудувате хутро, чіпкі руки та ноги, що допомагають
йому жити на деревах.
Довгі міцні та гнучкі пальці, що забезпечують гарне
зчеплення під час руху.
• Розмір: довжина тіла приблизно 1,25 – 1,5 метрів
• Вага: від 45 до 100 кг для самців, від 35 до 50 кг
для самок.

ОСОБЛИВІ РИСИ
Щовечора будує гніздо з листя та гілок за лічені
хвилини. Надзвичайно розумний, так у пошуках їжі
він зазвичай допомагає собі різним знаряддям.

ЗАГРОЗИ
• Знищення та фрагментація ареалу –
найбільша загроза для орангутангів, особливо
через
безвідповідальну
та
нелегальну
лісозаготівлю, розбудову доріг та шахт, але перш
за все через сільське господарство (особливо через
виробництво пальмової олії).
• Конфлікт з людьми: суматранські орангутанги
вступають у конфлікти з людьми здебільшого коли
харчуються фруктами, що належать громадам
вздовж узлісся. Нелегальна торгівля дитинчатами
орангутангів як домашніми тваринами також є
загрозою.

ЩО РОБИТЬ WWF?
Робота WWF із збереження
Суматранського орангутангу на
о.Борнео та Суматрі включає:
• Збереження їх оселищ через
забезпеченням належного
управління природоохоронними
територіями, лісами та
екокоридорами.
• Сприяння сталому лісовому
та сільському господарству
за допомогою сертифікації
Лісової опікунської ради (FSC)
та Круглого столу зі сталої
пальмової олії (RSPO), щоб
зберегти ареал і зменшити
конфлікти між людьми і
мавпами.
• Боротьба з торгівлею
тваринами: WWF працює з
TRAFFIC (Глобальна мережа з
моніторингу торгівлі дикими
видами флори і фауни), щоб
допомогти урядам посилити
контроль над торгівлею живими
тваринами.

• Покращення умов існування
місцевих громад, що
знаходяться поряд з ареалом
орангутангів.
Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні
1,5 градуси за Цельсієм до кінця
цього століття – межі виживання
для багатьох екосистем та
вразливих громад. WWF виступає
за 100% перехід до використання
відновлюваних джерел енергії
до середини століття, включно
із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

АФРИКАНСЬКИЙ СЛОН

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ

© NATUREPL.COM / JEFF VANUGA / WWF
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Наукова назва:
Loxodonta africana
Українська назва:
Слон африканський
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Хоботні
Родина: Слонові
Рід: Слон

VU : Вразливий
Внесений у Додаток I Конвенції СІТЕС, окрім популяцій Ботсвани, Намібії і Зімбабве, а
також Південної Африки, які віднесені до Додатку ІІ.
(Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення)

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

Слони зустрічаються на заході, у центральній,
східній та південній частинах Африки, у тропічних
лісах, саванах та подекуди в сахелі

Виключно травоїдний, живиться лише рослиною
їжею. Раціон суттєво відрізняється залежно від
місцезнаходження тварини, від екваторіальних лісів
до напівпосушливих територій, а також від пори
року, від сезонів посух до періоду тропічних злив.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
470 000 особин.

ЗАГРОЗИ

ОПИС

• Попит на слонову кістку, особливо в Азії, є
свідченням того, що браконьєрство – найбільша
загроза.

Найбільша наземна тварина. Має велике громіздке
тіло, дуже великі вуха, довгі бивні, а також
надзвичайний хобот, який використовується для
того, що доторкатися та брати різні предмети
та їжу, щоб пити, нюхати, вітатися, ніжитися та
відлякувати одне одного. Хобот слона достатньо
сильний, щоб викорчувати з корінням дерево, а з
іншого боку досить чутливий, щоб підняти з землі
фрукт розміром з горошину.
• Розмір: < 3,3 м заввишки;
• Вага: максимум 7,5 тон.

ОСОБЛИВІ РИСИ
Полюбляє купатися в воді та мулі. Не може
знаходитися без води більше 48 годин без ризику
для організму. Потребує мулу, щоб боротися з
паразитами, які живуть на його шкірі, а також,
щоб охолоджувати своє тіло, оскільки в організмі
відсутні потові залози (мул виконує функцію поту).

• Втрата
оселищ:
розвиток
сільського
господарства та інфраструктури (дамби, дороги,
шахти та інші індустріальні комплекси) знищили
та фрагментували ареали проживання слонів, що
надзвичайно зменшує їх шанси на виживання;
• Перетворення
оселищ
слонів
на
сільськогосподарські землі призводить до
збільшення кількості конфліктів між
слонами та людьми.

Згідно з четвертим звітом Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (IPCC), до 2080 буде
спостерігатися розширення площ посушливих та напівпосушливих регіонів від 5 до 8 %, а також
збільшення частоти та інтенсивності періодів посух на частині африканського континенту. Це може
призвести до того, що в деяких районах буде спостерігатися значне поширення листяних дерев, а
також посухостійких трав’янистих рослин за рахунок вічнозелених лісів.
До того ж, зміна рослинного покриву може вплинути на стік та об’єм водних ресурсів, що в результаті
призведе до негативного впливу на структуру та функціонування екосистеми. В такому випадку,
зміни географічного поширення представників флори та фауни можуть підвищити тиск на водні
ресурси.
Оскільки найбільш серйозна проблема для слона полягає у його величезній потребі у воді, його денна
активність, розмноження та міграції можуть зазнати значних змін.
Також очікується посилення конкуренції між людиною та дикою природою за контроль над
зростаючим дефіцитом ресурсів, враховуючи вичерпання джерел прісної води та їжі. В результаті
цього конфлікти між людьми та слонами будуть мати тенденцію до зростання. Враховуючи, що
міграція слона пов’язана з сезонними змінами в кількості атмосферних опадів та характером
рослинного покриву, цілком імовірно, що темпи їх міграції будуть змінюватися разом з порушеннями
загального розподілу виду в цілому.
Сільське господарство та наявність інфраструктури, побудованої людиною, також перешкоджає
переміщенню популяцій слона до зручніших оселищ.
Незважаючи на те, що слони мають значну здатність адаптуватись до різних умов, ніхто не може
передбачити чи буде цього достатньо для того, щоб прилаштуватися до несприятливих змін у їх
природному середовищі.

ЩО РОБИТЬ WWF?
• Захищає оселища слона,

працюючи над впровадженням
сталого управління територіями
проживання слонів, а також над
створенням нових природоохоронних
територій та покращенням
управління вже існуючими;

• Зменшує конфлікти між людьми
та слонами, навчаючи управлінців
в сфері дикої природи й місцеві
громади використовувати сучасні
методи та прилади для пом’якшення
конфліктів, такі як: системи раннього
попередження; паркани; відповідне
планування землекористування,
що враховує сезонні міграції слонів;
нешкідливі засоби відлякування –
такі як плантації тютюну та чилі, що
дозволяють утримувати слонів подалі
від посівів;
• Проводить навчання
антибраконьєрських патрулів,
допомагаючи фінансувати їх
обладнання та допомагаючи владі
підготувати ефективні національні та
транснаціональні природоохоронні
стратегії;

• Зменшує попит на незаконно
виготовлені вироби із слонової
кістки та працює над посиленням
контролю за незаконним продажем
слонової кістки у співпраці з TRAFFIC
(Глобальна мережа з моніторингу
торгівлі дикими видами флори і
фауни).
Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні 1,5
градуси за Цельсієм до кінця цього
століття – межі виживання для
багатьох екосистем та вразливих
громад. WWF виступає за 100% перехід
до використання відновлюваних
джерел енергії до середини століття,
включно із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

СИНІЙ КИТ

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ

© NATUREPL.COM / DAVID FLEETHAM / WWF

IUCN Status
EX

Extinct

EW

Extinct in the wild

CR

Critically endangered

EN

Endangered

VU

Vulnerable

NT

Near threatened

LC

Least concern

Наукова назва:
Balaenoptera musculus
Українська назва:
Слон африканський
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Китопарнокопитні
Родина: Смугачеві
Рід: Смугач

EN : Під загрозою
Внесений до Додатку І конвенції СІТЕС
(Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення)

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

Поширені у всіх океанах світу, окрім Арктичного,
Середземного, Охотського та Берингового морів.

Хижі, живляться крилем та іншими ракоподібними.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
Між 10 000 та 24 000 особин.

ОПИС
Одна з найбільших тварин, що коли-небудь існували
на Землі, має синьо-сіру верхню частину тіла та білу
нижню. Зуби відсутні, але є пластинчасті вуса, які
відіграють роль фільтру.
• Розмір: від 25 до 35 м завдовжки;
• Вага: від 100 до 190 тон

ОСОБЛИВІ РИСИ
Влітку живуть у високих широтах, де холодніше і
достатньо криля. Взимку мігрують до тепліших вод
нижчих широт для розмноження та народження
дитинчат.

ЗАГРОЗИ
• Забруднення,
як
хімічне,
у
вигляді
поліхлордифенолів (PCВ), що накопичуються
в організмах китів, так і шумове, зокрема
робота сейсморозвідки та військових ехолотів,
що блокують звуки, які генеруються китами.
Таким чином зв’язок між окремими особинами,
необхідний для відтворення виду, порушується;
• Зіткнення з вантажними суднами та ризик
заплутатися у риболовецьких сітях, зокрема, в
прибережних районах;
• Надмірний вилов криля також є загрозою.

Природне оселище синього кита в антарктичних водах змінюється під впливом зміни клімату завдяки
дії на його харчову базу, і це може мати серйозний негативний вплив на популяції синього кита.
Поряд зі збільшенням концентрації вуглекислого газу в атмосфері (переважно через спалення
викопного палива), вуглекислий газ також все більше поглинається океанами, що вже спричиняє
окислення вод світового океану. Цей процес може вплинути на популяцію синього кита, оскільки діє
на криль.
За прогнозами, фронтальні зони – критично важливі оселища китів – будуть зміщуватися в
південному напрямку через зміну клімату. Фронтальні зони – це межі між двома різними водними
масами, де вода підіймається з глибини, виносячи з собою велику кількість поживних речовин, що
стимулюють збільшення концентрації фітопланктону та підтримують значну частину кормової бази
китів.
Сині кити будуть вимушені мігрувати далі на південь (вірогідно ще на 200-500 км), щоб годуватись
на цих багатих кормом районах, де вони набирають жирові запаси на решту року. Таке подовження
шляху міграції підвищить витрати енергії та зменшить тривалість основного сезону харчування.
Разом із переміщенням фронтальних зон на південь, вони також будуть зміщуватися ближче одна до
одної, зменшуючи загальну площу доступного ареалу для відгодівлі

ЩО РОБИТЬ WWF?
• Просуває програму
збереження китів у
Міжнародній китовій
комісії, націлену на збільшення
міжнародних зусиль із
запобігання зіткнення з
кораблями, шумовому та іншому
забрудненню морських екосистем;
• Лобіює створення морських
охоронюваних районів
в оселищах китів, таких як
мережа морських охоронюваних
районів, що WWF-Чилі просуває
для захисту місць харчування
та розмноження синіх китів в
Корковадо, Чилі. У 2014 році, три
охоронювані райони площею
120 000 га були затверджені
урядом;
• Відправляє наукові місії
для моніторингу китоподібних,
оскільки покращення наших
знань про китів дасть змогу більш
ефективно захищати цей вид;

• Проводить інформаційні
кампанії для підвищення
обізнаності тих, хто користується
морем, щодо поваги до китів та їх
оселищ і особливо серед людей,
залучених до спостереження за
китами.
Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні
1,5 градуси за Цельсієм до кінця
цього століття – межі виживання
для багатьох екосистем та
вразливих громад. WWF виступає
за 100% перехід до використання
відновлюваних джерел енергії
до середини століття, включно
із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

ЗЕЛЕНА ЧЕРЕПАХА

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ

© JURGEN FREUND / WWF

IUCN Status
EX

Extinct

EW

Extinct in the wild

CR

Critically endangered

EN

Endangered

VU

Vulnerable

NT

Near threatened

LC

Least concern

Наукова назва:
Chelonia mydas
Українська назва:
Зелена черепаха
Царство: Тварини
Клас: Рептилії
Ряд: Черепахи
Родина: Морські черепахи
Рід: Зелена черепаха

EN: Під загрозою
Внесена до Додатку І Конвенції СІТЕС
(Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою
зникнення)

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

Тропічні води усіх океанів та субтропічні води
деяких з них.

Дорослі зелені черепахи є єдиними дійсно
травоїдними морськими черепахами. Вони їдять
переважно морську траву та водорості.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
За приблизними підрахунками більше 100 000
особин.

ЗАГРОЗИ

ОПИС

• Прилов: черепахи часто випадково попадають
у риболовецькі сіті, в той час як рибалки
намагаються зловити інші види. Черепахи тоді
зазвичай травмуються і тонуть;

Зелені черепахи носять таку назву через
зеленкуватий колір хряща та жиру, а не їх
панциру. У східній частині Тихого океану зелених
черепах з більшим темним панциром місцеві
жителі називають чорними.

• Хоча в багатьох країнах полювання на них
заборонене, черепах продовжують вбивати
через їх м’ясо та панцир, з якого виготовляють
сувеніри для туристів; мародери часто грабують
їхні гнізда, щоб потім продати знайдені яйця;

• Розмір: від 1 до 1, 4 метрів;
• Вага: приблизно 130 кг.

ОСОБЛИВІ РИСИ
Самиці повертаються до пляжу, де вони народилися,
та відкладають там яйця. Стать черепашок
визначається температурою гнізда. Чим вища
температура, тим більше особин жіночої статі.
Температура гнізда також впиває на швидкість
росту черепашок та їх метаболізм.

• Забруднення моря також може впливати
на них, включно з задухою від смол, нафти та
пластикових відходів;
• Забудова узбережжя загрожує місцям їх
гніздування, які надзвичайно страждають через
розростання інфраструктури, що супроводжується
світловим забрудненням, відходами та людською
діяльністю.

Хоча морські черепахи еволюціонували в океанах усього світу протягом більш, ніж 100 мільйонів
років, і дивовижним чином пережили кліматичні зміни минулого, швидкість теперішнього
потепління викликає тривогу.
Температура відіграє ключову роль на кожній стадії життя морських черепах. Їх стать зазвичай
визначається інкубаційною температурою яєць, які самки закопують у пісок на пляжі після кладки
(більш високі температури сприяють розвитку жіночих особин, в той час як нижчі – чоловічих).
Таким чином, абсолютно очевидно, що невелике збільшення температури може спричинити
серйозне відхилення у співвідношенні статей у сторону жіночих особин.
Прісна вода від талих льодовиків, зміни у солоності та співвідношенні ізотопів, швидке закислення
океану матимуть значний вплив на морських жителів та біорізноманіття. Ці зміни спричинять
зміщення ареалів поширення та чисельності водоростей, планктону, риб та інших видів. Неможливо
передбачити, яким чином зміни в основних океанських течіях, ключових оселищах, поширенності
та кількості їжі вплинуть на поширення, харчування та здатність до розмноження черепах, але
потенціал для суттєвих негативних змін є величезним.
Більш сильні шторми неминуче призведуть до руйнування важливих для гніздування пляжів та
одночасно до знищення багатьох яєць. Зумовлене цим зростання загрози затоплень ймовірно
призведе до зникнення пасовищ морської трави та місць гніздувань – процес, який вже зараз впливає
на рівень росту та розмноження зелених черепах у Квінсленді, Австралія.
Додамо до цього ще й ризик можливої ерозії пляжів для гніздування через підняття рівня моря.

ЩО РОБИТЬ WWF?
• Робить рибну ловлю більш

вибірковою, щоб обмежити
випадкове потрапляння черепах у сіті
креветкових траулерів за допомогою
так званих TED (turtle excluder
devices/пристроїв проти потрапляння
черепах) - вони дозволяють креветкам
проходити через основну частину сіті,
тоді як більшість морських черепах
мають можливість втекти;

• Здійснює патрульний нагляд,
щоб обмежити пограбування гнізд
у багатьох регіонах світу та залучає
місцевих жителів до захисту гнізд
через розвиток екотуризму;
• Працює по всьому світу, щоб
забезпечити створення морських
охоронюваних районів та
допомагає захистити, місця їх
харчування та шляхи міграції;
• Бореться з незаконною
торгівлею черепахами. WWF
працює з TRAFFIC (Глобальна мережа
з моніторингу торгівлі дикими видами
флори і фауни), щоб допомогти урядам
забезпечити контроль над торгівлею
живими тваринами та виробами з них.

WWF взяв на себе ініціативу у
подоланні наслідків зміни клімату
для морських черепах, скликавши
групу провідних науковців для оцінки
впливів та розробки й випробовування
заходів адаптації (включно зі
зменшенням дії не кліматичних загроз),
щоб збільшити стійкість популяцій та
оселищ, від яких вони залежать.
Черепахи є також хорошими
індикаторами кліматичних змін,
що полегшує просування адаптації
узбережжя за допомогою простих
підручних засобів. Набір адаптаційних
інструментів для оселищ морських
черепах, який можна застосовувати по
всьому світу, вже приносить користь
черепахам та прибережним громадам.
Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні 1,5
градуси за Цельсієм до кінця цього
століття – межі виживання для
багатьох екосистем та вразливих
громад. WWF виступає за 100% перехід
до використання відновлюваних
джерел енергії до середини століття,
включно із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

ЛЮДИНА РОЗУМНА

ТА ЗМІНА КЛІМАТУ

© WWF

IUCN Status
EX

Extinct

EW

Extinct in the wild

CR

Critically endangered

EN

Endangered

VU

Vulnerable

NT

Near threatened

LC

Least concern

Наукова назва:
Homo sapiens
Українська назва:
Людина розумна
Царство: Тварини
Клас: Ссавці
Ряд: Примати
Родина: Гомініди
Рід: Людина

LC : Під невеликою загрозою

ПОШИРЕННЯ

ХАРЧУВАННЯ

По всім широтам та континентам за винятком
Антарктики.

Всеїдні, дуже різноманітний раціон, як рослинного,
так і тваринного походження, включаючи крохмаль,
бобові та білки.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ
7,3 мільярди особин.

Особливості: споживає переважно оброблену їжу,
що збільшує її енергетичну цінність та вочевидь
відіграє ключову роль у розвитку мозку людини.

ОПИС

ЗАГРОЗИ

Кругла голова, струнке тіло, великий мозок.

• хвороби: інфекційні хвороби, гельмінти, малярія,
ВІЛ, туберкульоз, рак, захворювання серцевосудинної системи, інсульт, цереброваскулярні
порушення тощо;

Прямостояча, має волосяний покрив, обмежений
до певних частин тіла (пахви, лобок, верхня
частина черепа). Широкий спектр кольорів тіла
(чорний, коричневий, бежевий або ледь рожевий),
що пов’язаний з більшою чи меншою кількістю
меланіну.
• Зріст: від 1,5м до 1,8 м у середньому;
• Вага: приблизно 75 кг для чоловіків та 65 кг для
жінок

ОСОБЛИВІ РИСИ
Людина може полювати на будь-які види тварин,
також здатна полювати на тварин, які зазвичай
вважаються хижаками найвищого рівня. Відповідно,
людина інколи розглядається як остаточний хижак
найвищого рівня. Однак люди не знаходяться на
вершині харчового ланцюга, тому що вони всеїдні,
їх раціон в основному вегетаріанський.

• природні катастрофи: землетруси, циклони,
повені, лавини, виверження вулканів, посухи
тощо;
• конфлікти з собі подібними: війни,
кримінальна діяльність, расизм, нерівномірний
розподіл доходів та добробуту як всередині, так і
між країнами;
• загрози пов’язані з розвитком людської
діяльності та способом життя: забруднення,
голод, недоїдання, відсутність освіти, чистої
питної води, чистої енергії та гігієни, бідність,
промислові захворювання, політичні репресії та
порушення прав людини.

Хоча люди і є причиною потепління клімату, вони також будуть його жертвою.
Стан навколишнього середовища буде змінюватись та впливати на соціальні та екологічні передумови
їх здоров’я: чисте повітря, чиста питна вода, достатня кількість їжі, безпечне житло.
Зміна клімату вже спричинила переселення, що стали основою суперечок та конфліктів по всьому
світу. Наприклад, частина населення островів Вануату та Папуа Нова Гвінея бояться підняття рівня
води, і тому починають тікати. Подальше збільшення числа мігрантів є одним з очікуваних наслідків
зміни клімату у майбутньому. ІРСС прогнозує, що до 2050 року кількість кліматичних біженців у світі
сягне 250 мільйонів.
ІРСС також прогнозує, що негативний вплив зміни клімату на врожаї основних зернових культур
переважатиме над позитивним впливом у багатьох регіонах світу.
Хвилі тепла та екстремальні повені, які вже траплялися протягом останніх декількох років (як от у
північно-західній Європі, Сполучених Штатах, Росії, Пакистані та Індії), стануть поширеним явищем
та призведуть до багатьох спричинених спекою смертей серед людей похилого віку, хворих та бідних.
Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO) відмічає, що зміни у шляхах поширення інфекційних
хвороб є очікуваним наслідком зміни клімату. Зміни у розподілі температур та опадів можуть сприяти
розмноженню та виживанню видів, які переносять хвороби, й розширити райони з ризиком таких
хвороб, як малярія та лихоманка Денге. Але найбільший страх викликають природні катастрофи,
спричинені зміною клімату. Більш жорстокі циклони, повені, зсуви землі, лавини, грязеві селі та
лісові пожежі: щонайменше половина населення може постраждати від шкідливих ефектів зміни
клімату.
Значну кількість впливів на людське середовище вже можна зараз визначити і деякі з них напряму
пов’язані зі зміною клімату, в той час як інші є непрямими наслідками.

ЩО РОБИТЬWWF?
• Працює над захистом видів та
ландшафтів, щоб забезпечити
виживання людства та майбутніх
поколінь, тому що збереження
людини та планети йдуть пліч-опліч;
• Створює умови для мирного
співіснування людей
та тварин через заходи з
просвіти місцевого населення
або використання традиційних
методів для утримання тварин
подалі від людського житла;
• Забезпечує належне
використання природних
ресурсів та заохочує
максимальне скорочення
забруднення, щоб ліквідувати
та повернути назад процес все
більшої деградації нашої планети.

Також ми боремося за зменшення
викидів парникових газів на
глобальному рівні, щоб зупинити
зростання температури на рівні
1,5 градуси за Цельсієм до кінця
цього століття – межі виживання
для багатьох екосистем та
вразливих громад. WWF виступає
за 100% перехід до використання
відновлюваних джерел енергії
до середини століття, включно
із підвищенням ефективності
енергоспоживання та повним
припиненням безвідповідального
використання земельних ресурсів та
знеліснення.

МЕНШ ПОПУЛЯРНІ ВИДИ, ЯКІ ТАК САМО ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД ЗАГРОЗОЮ ЧЕРЕЗ ЗМІНУ КЛІМАТУ
ДЖМЕЛІ
(Bombus)
Джмелі в Європі та Північній Америці зникають з найпівденніших та найжаркіших місць
свого ареалу, але не фіксується їх міграція на північ до більш придатних до їх життєвого
циклу температур. Деякі джмелі віддалились аж на 300 кілометрів від південного краю
свого історичного ареалу. Ця ситуація є тривожною, бо джмелі є активними запилювачами,
і відіграють ключову роль у циклі відтворення зернових та забезпеченні їжею.

ЕДЕЛЬВЕЙС
(Leontopodium alpinum)
Едельвейс є квіткою, яка має форму зірки, з листям, покритим пухнастими волосками,
яка живе на висоті до 3 400 метрів. Зміна клімату ймовірно матиме негативний вплив
на едельвейс, змусивши види рослини, які звичайно живуть на більш низькій висоті,
займати високогірні райони, де температура буде більш підходящою для них. Це створює
конкуренцію, яку «традиційні» гірські види можуть не витримати.

АКРОПОРА ОЛЕНЕРОГА
(Acropora cervicornis)
Більш високі температури води та закислення океанів спричиняє явище, відоме як
знебарвлення коралів. Знебарвлення відбувається, коли корал під стресом від більш
високої температури води виштовхує свого мікроскопічного симбіонта – зооксантелу. Ці
водорості забезпечують корал їжею та надають кольору його кальцієвому скелету. Якщо
зооксантели (симбіотичні бурі водорості) не повертаються у оболонку коралу, то корал
через певний час помирає.

