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1. Bedreigd 

Er wonen op dit moment ruim 7½ miljard mensen op aarde. 

Elk jaar komen er ongeveer 83 miljoen mensen bij. 
Al die mensen hebben ruimte nodig. 
Ze moeten ergens wonen. 
Steden en dorpen groeien maar door. 
Al die mensen hebben eten nodig. 
Er is steeds meer akkerland nodig. 
Veel gebieden veranderen van bos in akkerland? 
Dieren raken hun woongebied kwijt. 
Ze worden bedreigd in hun bestaan. 
Veel dieren komen op een rode lijst. 
Het betekent dat er steeds minder van zijn. 
 
Dit boek gaat over bedreigde dieren. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke dieren zijn uitgestorven? 
 Welke dieren worden bedreigd in de wereld? 
 Welke dieren worden in Nederland bedreigd. 
 Hoe worden bedreigde dieren geholpen? 



2. Uitgestorven 

Soms sterft een diersoort uit. Dat kan lang geleden zijn, maar dat 
kan ook in onze tijd. Hoe verdwenen dieren? 

 1. De dodo 
De dodo verdween 300 jaar geleden. Zeelui maakten tekeningen. 
Daarom weten we hoe de dodo eruitzag. Waarom stierf de dodo uit? 
De dodo woonde op een eiland. Het dier was een loopvogel.  
De vogel had geen vijanden. Soms stopten schepen bij het eiland.  
De dodo was niet bang voor mensen. Zo werd de dodo de kip van de 
zeelui. Aan boord was geen vers vlees. Een levende dodo was altijd vers. 
Langzaam maar zeker verdween de dodo. 

 2. Rampen 
Dinosaurussen waren een belangrijke diersoort. Ze verdwenen 
erg plotseling.  Een natuurramp zorgde ervoor dat de hele soort in 
korte tijd verdween. Een vulkaanuitbarsting of een grote 
ruimtesteen verwoestte het leefgebied van deze diersoort. 

 3. Klimaat 
De mammoet stierf ook uit. Dit dier leefde in het koude noorden.  
Het klimaat veranderde. Het werd warmer. De bevroren graslanden 
waarop dit dier leefde verdwenen. Er kwam bos voor in de plaats. 
Ook rukte de mens verder op die op de dieren ging jagen. 



3. Bedreigde dieren in de wereld 

Er zijn ongeveer 60.000 verschillende diersoorten.  
Daarvan worden er ongeveer 3.000 bedreigd. 
Op deze en de volgende bladzijden vind je een paar voorbeelden. 

 De reuzenpanda 
De reuzenpanda of bamboepanda leeft in China. 
Waarom zijn er maar weinig panda’s meer? 
Een panda eet bamboe. Het is een soort gras. 
Mensen kappen steeds meer bamboebos. 
Ze willen van het bos akkers maken. 
Zo verdwijnt het eten van de reuzenpanda. 
Je begrijpt dat in China deze diersoort goed beschermd wordt. 

 De berggorilla 
In de bossen hoog in de bergen in Afrika leeft de berggorilla. 
Deze gorilla leeft maar in een klein gebied. 
Er zijn nog ongeveer 400 berggorilla's over. 
De dieren leven in groepen. 
De berggorilla verdwijnt, doordat de mens  
de bossen kapt. 
Ook eten mensen het vlees van de gorilla. 
Het vlees wordt op markten verkocht. 



 De ijsbeer 
De ijsbeer leeft in het hoge noorden op de Noordpool. 
De ijsbeer leeft en jaagt op het ijs.  
Hij zwemt van ijsschots naar ijsschots.   
Het dier is op zoek naar zeehonden.  
Op de Noordpool wordt het warmer.  
Er smelt meer ijs dan normaal. 
Zo raakt de ijsbeer zijn woonplaats kwijt. 
Hij moet steeds verder zwemmen. 
Zo raakt hij doodmoe en verdrinkt. 
De ijsbeer heeft het ijs hard nodig. 

 De orang-oetan 
De orang-oetan is een mensaap. 
Orang-oetan betekent bosmens.   
De armen van deze aap zijn heel lang. 
De haren zijn lang en roodbruin. 
Het dier komt nog op 2 eilanden voor. 
Orang-oetans leven in het oerwoud.  
De mens kapt steeds meer oerwoud.  
Alle bomen maken plaats voor akkers. 
Zo raakt deze mensaap zijn woongebied kwijt. 
De orang-oetan wordt nu vooral beschermd in parken. 



 De Sumatraanse olifant 
Deze olifant is een ondersoort van de Aziatische olifant. 
Het is een kleinere soort. Ze komen alleen op het Indonesische 
eiland Sumatra voor. Het dier leeft in het dichte oerwoud.  
Veel oerwoud maakt plaats voor plantages voor boeren.  
In 30 jaar tijd is de helft van alle Sumatraanse  
olifanten verdwenen. 
Er leven nu nog ongeveer 2500 olifanten 
op het eiland. 

 
De lederschildpad 
Deze schildpad wordt op verschillende manieren bedreigd. 
De lederschildpad bezoekt alleen het strand om eieren te  
leggen. Op steeds meer stranden komen toeristen. 
De schildpad vindt er geen rust om eieren te leggen. 
Ook komen schildpadden in de netten van vissers terecht. 
Weer andere worden de prooi van stropers.  
Het vlees van de schildpad wordt 
verkocht om er soep van te maken. 
Om het aantal schildpadden te  
laten groeien, worden de nesten  
op stranden extra goed beschermd.  

 



 De Chinese tijger 
Deze tijgersoort verdween langzaam maar zeker door het 
kappen van oerwoud en door stropers.  
Vacht en de botten verkoopt men voor veel geld aan China. 
Daar maakt men van de botten pillen en poeders. 
Men denkt dat er tussen de 30 en 80 Chinese tijgers in het 
wild leven. Men probeert jonge welpen 
uit dierentuinen goed te leren jagen.  
De welpen worden dan later uitgezet in 
de natuur. 

 De zwarte neushoorn 
De zwarte neushoorn kwam  50 jaar geleden nog veel voor  
in Afrika. Nu wordt de neushoorn bedreigd. Het dier heeft 
nauwelijks vijanden. De mens geldt als grootste vijand. 
Stropers doden de zwarte neushoorn om de hoorn. 
Die wordt voor veel geld verkocht. Van de hoorn worden in 
China geneeskrachtige poeders gemaakt. 
De handel in hoorns is verboden.  
Er wordt nu jacht op de stropers gemaakt. 

 

 



 De blauwe vinvis 
De blauwe vinvis is het grootste zoogdier op aarde.  
Met een lengte van 2½ autobus, een hart zo groot als een auto 
en een gewicht van 33 olifanten is deze walvis een echte reus. 
Toch wordt de blauwe vinvis bedreigd.  
De walvis komt moeilijker aan krill (kleine garnaaltjes) door de 
opwarming van de oceanen.  
Ook een botsing met een zeeschip loopt slecht af voor dit dier.  
Vroeger werd er veel gejaagd op 
deze walvis. Dat is nu verboden. 

 De blauwvintonijn (reuzentonijn) 
De reuzentonijn is een roofvis van ruim 2 meter lang en kan 
wel zo’n 700 kilogram wegen. De tonijn leeft in scholen.  
Kleine vissen vormen de prooi.  
In Japan wordt heel veel geld betaald voor deze tonijnsoort. 
Daarom werd er veel te veel op deze soort gevist.  
Nu mag een visser een bepaald aantal kilo’s reuzentonijn 
vangen. Zo hoopt men de vis te 
beschermen.  
Ook kweekt men de tonijn in 
gevangenschap op visboerderijen. 

 

 



4. Bedreigde dieren in Nederland 

 De otter 
De otter verdween zo’n 30 jaar geleden uit Nederland.  
Vervuiling van het water, maar ook het verkeer zorgde 
dat er steeds minder otters kwamen. Ook jaagde men 
veel op otters, omdat de vissers last hadden van dit 
visetende dier. 
In 2002 zette men weer otters uit in het natuurgebied 
De Wieden en De Weerribben. Nu wordt de otter ook 
op andere plekken weer gezien. Schoner water zorgde 
er vooral voor dat het een stuk beter met de otter gaat. 

 De vuursalamander 
De vuursalamander is een amfibie, maar leeft op land.  
De vrouwtjes leggen alleen hun eitjes aan de waterkant.  
Alleen het leven van de vuursalamander begint dus in het water. 
Je kunt dit opvallende dier heel af en toe zien in Zuid-Limburg. 
De vuursalamander wordt bedreigd. Veel van het leefgebied,  
het loofbos, verdween. Ook bosgrond en beekjes verdroogden.  
Vrouwtjes vonden geen goede plek meer om eitjes te leggen.  
Veel dieren sterven nu door een besmettelijke schimmelziekte. 

 



 

 Nederlandse hommels 
Er bestaan wel 29 soorten hommels in Nederland.   
Met de meeste soorten gaat het slecht.  
Enkele soorten, zoals de gele hommel (1) verdwenen. 
Bermen en graslanden werden veel en vaak gemaaid.   
Zo verdwenen veel bloemen. De hommel bezoekt de bloem om 
nectar te halen. De hommel verloor zijn voedsel.  
Ook sterven veel hommels door landbouwgif.  
Nu maait men bermen minder vaak. Ook maait men hele stukken 
niet. Verder laat men meer bloemen groeien en maakt men 
nestplekken voor hommels. 

De korhoen 
De korhoen is een vogel die ernstig bedreigd wordt. 
De vogel blijft zomer en winter in ons land.  
In strenge winters bouwt het dier een sneeuwhut tegen de kou. 
De vogel verdween langzaam uit Nederland.  
Men probeert de korhoen terug te krijgen.  
Een paar pogingen mislukten.  
Jonge korhoenders sterven vooral door gebrek 
aan voedsel en ruimte.   
Toch blijven natuurbeschermers vogels uitzetten.  

 

de steenhommel  

1 



5. Hulp 

Over de hele wereld werken groepen van mensen 
samen om bedreigde dieren te beschermen. 
Die hulp kan bestaan uit: 

 1. Onderzoek 
Soms is het belangrijk om te weten hoe een dier zich gedraagt. 
Daarom wordt er eerst veel onderzoek gedaan.  
Dieren worden bestudeert en gevolgd.  
Ze krijgen soms een zender (1) om. Zo kan men het dier volgen. 
Later wordt alle informatie gebruikt om een oplossing voor het 
bedreigde dier te vinden. 

 2. Strijd tegen stroperij en handel 
Ivoor van de olifant en de vacht van de tijger leveren veel geld op 
voor stropers.  
Daarom wordt er door politie en leger jacht gemaakt op stropers.  
Ook kijkt men op markten naar verboden handelswaar. 

 3. Natuurparken 
Veel dieren raken hun leefruimte kwijt: de mens pikt het land in. 
Natuurbeschermers maken natuurparken waarin dieren niet meer 
bedreigd worden door de mens. 
Het kan ook helpen om dieren te verhuizen naar een betere plek. 



6. Filmpjes 

Orang oetan Panda 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-reuzenpanda-een-

bedreigde-diersoort/#q=bedreigde%
20diersoorten 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-orang-
oetan-opvangcentrum/#q=orang%20oetan 

De otter De neushoorn 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/waarom-worden-
neushoorns-beschermd-stropers-willen-de-

kostbare-hoorns/#q=NEUSHOORN 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-
klas-de-otter/#q=otter 

https://schooltv.nl/video/de-reuzenpanda-een-bedreigde-diersoort/#q=bedreigde%20diersoorten
https://schooltv.nl/video/de-reuzenpanda-een-bedreigde-diersoort/#q=bedreigde%20diersoorten
https://schooltv.nl/video/de-reuzenpanda-een-bedreigde-diersoort/#q=bedreigde%20diersoorten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-orang-oetan-opvangcentrum/#q=orang%20oetan
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-orang-oetan-opvangcentrum/#q=orang%20oetan
https://schooltv.nl/video/waarom-worden-neushoorns-beschermd-stropers-willen-de-kostbare-hoorns/#q=NEUSHOORN
https://schooltv.nl/video/waarom-worden-neushoorns-beschermd-stropers-willen-de-kostbare-hoorns/#q=NEUSHOORN
https://schooltv.nl/video/waarom-worden-neushoorns-beschermd-stropers-willen-de-kostbare-hoorns/#q=NEUSHOORN
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-otter/#q=otter
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-otter/#q=otter






Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Endangered_species  

https://www.worldwildlife.org  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Otter_(dier)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN 

https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/bedreigde-diersoorten.htm 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(zoogdieren) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Endangered_species
https://www.worldwildlife.org/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Otter_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Lijst_van_de_IUCN
https://www.wnf.nl/wat-wnf-doet/bedreigde-diersoorten.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Rode_Lijst_(zoogdieren)


Colofon en voorwaarden 
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