
Ciekawe dlaczego – 
Dodo nie żyje 

 

 

Przedstawiamy Wam ciekawostki na temat wymarłych i zagrożonych gatunków zwierząt, 

między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego dodo nie żyje. 

 

 

Dlaczego na Ziemi nie ma dinozaurów? 

 

Dinozaury żyły na Ziemi przez miliony lat. 

Potem, 65 milionów lat temu, wymarły – zniknęły 

wszystkie, co do jednego. Nikt nie wie, co się 

właściwie wtedy wydarzyło. Niektórzy mówią, że na 

świecie zrobiło się dla nich za zimno. Tak czy inaczej, 

dziś na Ziemi nie ma ani jednego żywego dinozaura. 

 

 

Czy wszystkie zwierzęta wymierają? 

 

Wcześniej czy później wymiera każdy gatunek zwierząt. Zwykle jednak na ich 

miejsce pojawiają się nowe. Te nowe gatunki to często potomkowie wymarłych. Na przykład 

słonie są spokrewnione z mamutami, które zniknęły z powierzchni Ziemi około 10000 lat 

temu. 

Zwierzęta mogą ginąć z winy ludzi albo dlatego, że zmienia się miejsce, w którym 

żyją. 

Wiele zwierząt jest zagrożonych wyginięciem dlatego, że ludzie upolowali ich zbyt 

wiele lub wciąż na nie polują. 

Kiedy ludzie przeprowadzają się do innych części 

świata, często zabierają ze sobą zwierzęta. Te nowe 



zwierzęta polują czasami na inne, które od dawna już mieszkają w danym miejscu. 

Niektóre zwierzęta są zagrożone wyginięciem, bo miejsca, w których żyją, zostają 

przeznaczone pod budowę nowych farm, fabryk, dróg lub domów.  

 

Dlaczego dodo nie żyje? 

 

Ptaki dodo żyły na wyspie Mauritius na Oceanie 

Indyjskim. Wszystkie wymarły około roku 1680. Wiele 

zginęło z rąk głodnych żeglarzy, którzy odwiedzali tę wyspę. 

Biedne ptaki nie wiedziały, co grozi im ze strony myśliwych, 

nie umiały też szybko uciekać. 

Ptaki dodo składały jaja na ziemi, gdzie bez trudu 

mogły je znaleźć głodne psy lub szczury!  

 

 

Które wymarłe zwierzę wyglądało jak skrzyżowanie konia z zebrą? 

 

Wiele lat temu na trawiastych równinach Afryki południowej pasły się ogromne stada 

zwierząt zwanych kwagami. Zostały jednak wybite przez 

osadników, którzy chcieli zdobyć ich niezwykłą skórę i 

mięso. Ostatnia kwaga umarła w 1883 roku. 

160 lat temu w Anglii bogaci ludzie używali kwag do 

ciągnięcia powozów.  

 

 

Ile owadów żyje na świecie? 

 

Jak dotąd, odkryliśmy 1 400 000 różnych gatunków owadów, więcej niż 

jakichkolwiek innych stworzeń na świecie. Jednak wielu owadom grozi zagłada. Jeśli nadal 

będziemy niszczyć miejsca, w których żyją te stworzenia, wiele z nich wkrótce zniknie na 

zawsze – niektórych nawet nie zdążymy odkryć. 

Niezwykłe motyle o łacińskiej nazwie Ornitoptera alexandrae żyją w Papui-Nowej 

Gwinei, lecz lasy będące ich domem są systematycznie niszczone. 



Na świecie żyje bardzo wiele owadów. Nie można 

opiekować się każdym z nich z osobna. Najlepszy sposób 

ratowania owadów to ochrona miejsc, w których żyją. 

 

 

Dlaczego zwierzęta lubią bagna? 

 

Bagna i tereny podmokłe zapewniają schronienie i pożywienie wielu gatunkom 

zwierząt. Obszary te są coraz częściej osuszane, a na ich 

miejscu powstają nowe gospodarstwa lub domy. 

Wszystkie zwierzęta żyjące na bagnach będą zagrożone 

wyginięciem, jeśli ludzie nie przestaną niszczyć ich 

miejsca bytowania. 

Kiedyś ludzie polowali na aligatory 

amerykańskie, by zdobyć ich skórę. W latach 60. 

Ubiegłego wieku groziło im wyginięcie, więc zabroniono polowań na te zwierzęta. Teraz ich 

liczba znów rośnie. 

  

 

Które sieroty są karmione przez kukiełki? 

 

W niektórych rejonach Rosji ludzie opiekują się 

osieroconymi pisklętami żurawia białego. Te ludzkie „mamy” 

noszą na głowie prześcieradło, a na ręce kukiełkę 

przypominającą dorosłego żurawia. Pisklęta myślą, że opiekują 

się nimi prawdziwe ptaki, dlatego później, kiedy już dorosną, bez 

obaw przyłączają się do prawdziwego stada.  

 

 

Jak ryba może zaszkodzić orłowi? 

 

Orzeł zwany bielikiem amerykańskim był zagrożony wyginięciem po tym jak ryby, 

którymi się żywił zostały zatrute pestycydami. Deszcz zmywał pestycydy, czyli sztuczne 



nawozy do jezior i rzek, gdzie truły się nimi ryby. 

Na szczęście później zakazano stosowania takich 

środków, a liczba bielików znów zaczęła rosnąć.  

 

 

Które „wymarłe” zwierzęta wróciły na wolność? 

 

Jeleń milu wymarł niegdyś całkowicie na wolności – 

można go było zobaczyć tylko w ogrodach zoologicznych. Na 

szczęście udało się wyhodować tak wiele tych zwierząt, że 

znów mogły wrócić na trawiaste równiny północnych Chin.  

 

 

Które zagrożone zwierzę jest najbardziej nieśmiałe? 

 

Okapi jest tak płochliwe, że naukowcy aż do 1901 roku nie wiedzieli nawet o jego 

istnieniu! Dziś tych niezwykłych zwierząt jest mniej niż 

kiedykolwiek, gdyż ludzie systematycznie niszczą lasy 

deszczowe będące ich domem.  

 

 

 

 

Informacje pochodzą z książki „Ciekawe dlaczego – Dodo nie żyje i inne pytania na temat 

wymarłych i zagrożonych gatunków zwierząt ”. Autor – Andrew Charman.  

 

 

 

 

Gorąco zachęcamy do lektury! 
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