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HOE STAAN ZE ERVOOR?
Sommige dieren lopen meer gevaar om te verdwijnen dan andere. 
Natuurbeschermers die hen bestuderen, delen bedreigde diersoorten in naar het 
gevaar dat ze lopen om uit te sterven. Ze benoemen dat zo:

Niet kwetsbaar: De meeste dieren – alhoewel elk jaar meer diersoorten bij de 
groepen hierna worden geteld.

Bijna kwetsbaar: Dieren waarvan er steeds meer verdwijnen, hun aantal nadert de 
laatste 10.000.

Kwetsbaar: Minder dan 10.000 dieren over. Als we niets doen, kunnen ze binnen 
100 jaar verdwenen zijn in het wild.

Bedreigd: Minder dan 2500 dieren over – als we niets doen, kan dit dier in het 
wild binnen 20 jaar zijn uitgestorven.

Ernstig bedreigd: Minder dan 250 dieren over – als we niets doen, kan dit dier in 
het wild binnen 10 jaar zijn uitgestorven.

Uitgestorven in het wild: Dieren leven alleen nog maar in gevangenschap.

Uitgestorven: Er leeft geen enkel dier van deze soort meer op aarde.

Overal op aarde leven dieren, op het land en in de oceanen. 

Lange dieren en korte dieren. Enorme dieren en kleine. Dieren met een 

lange nek en lange benen, sterke dieren en zwakkere dieren. 

Allemaal zijn ze uniek en belangrijk voor het leven op aarde. 

Van sommige dieren zijn er niet zo veel meer, en hun soort kan uitsterven 

als we nu niets doen om ze te redden.



Lang voordat de zon opkomt worden GIRAFFEN al wakker, om 

te gaan wandelen, eten, en uit de klauwen van vijanden te blijven. 

Kuddes giraffen lopen op een dag wel meer dan veertien kilometer 

om hun voedsel binnen te halen. Ze zijn de langste dieren op aarde, 

met de langste nekken, en met hun tong van bijna 60 centimeter 

kunnen ze zelfs hoog in de boom malse bladeren vinden. Elke giraf 

heeft een eigen uniek vlekkenpatroon, dat hen helpt om tussen 

de bomen minder op te vallen voor jagende dieren. En als die 

bescherming niet helpt, kunnen ze met één goed geplaatste schop 

een leeuw doden!

Laat ze niet verdwijnen!

Waar wonen ze? Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika.

Hoe bedreigd zijn ze? Kwetsbaar.

Waardoor komt dat? Hun leefgebied wordt kleiner, door 

stroperij, oorlog en klimaatverandering. 


