
 انقراض الكائنات الحية
 

 

ف ــأل 60و ـضاء على نحـإن لإلنسان تأثير سلبي على الكائنات الحية بحيث ساهم في الق          

ائنات الحية ــقراض الكثير من الكـــسبب في انــآالف نوع من الحيوانات وت 6نوع من النباتات و 

قرضة بفعل اإلنسان ـفماهي الحيوانات المن الدقيقة و تقليص مساحات الغابات تقريبا إلى النصف .

 ؟في انقراضها ؟و كيف يتدخل اإلنسان 

  : بينها منالعديد من الحيوانات انقرضت بفعل تدخل اإلنسان على مر الزمان و         

 إلى فصيلة األفيال ،ي ــينتم : فيل الماموث 

 ان يعيشــمه الفراء . و قد كــيغطي جس 

 كا ــا و أمريـنة في أوروبـقبل مليون س 

 الــفت أفيــقد اختــيا .و لــية و آســالشمال

 ح األرضــطــى ســن علــوث مــامــالم 

 يد ـب الصـبـسـة بــنــس10000حو ــقبل ن

 يرات المناخية .ـائر باإلضافة إلى التغـالج

 

 بوالية   1914سنة  "مارثا": توفي آخر حمام زاجل المعروف باسم  الحمام الزاجل

 أوهايو على يد صيادي الطيور .

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 بدأ هذا الحيوان  سبارو شاطئ البحر الداكن : 

 عندما تم رش مادة  1940في االنقراض عام 

  البعوض لمكافحةتي" في الهواء ي د "الدي 

  فقل الغذائية طائرـال سلسلة المادة هذه فدخلت

 .ط ــقـف 600 ىــإل زوج 2000 من ددهاــع

 

 أعلنت شركة دولفين انقراض هذا الحيوان بعد رحلة استكشافية في  دولفين نهر بيجي :

 وقد كان أهم سبب في انقراضه ظهور التصنيع الصيني على نهر 2006أواخر عام 

 اليانغتسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يرجع سبب انقراض الكائنات الحية إلى تدخالت اإلنسان العديدة التي يمارسها على الطبيعة ، و

 ومن بينها : 

 : لوثها ، مثل إطالق المصانع ــسي لتــبب الرئيــالسيعتبر تدخل اإلنسان في البيئة   التلوث

 لمواد وغازات ملوثة .

 يوانات و خاصة ــإلى وفاة الكثير من الحظاهرة ــانتشار األمراض و األوبئة : تؤدي هذه ال

الضعيفة منها ، هذه األوبئة ناتجة عن تغيرات بيئية مثل االحتباس الحراري وعن تدخالت 

 اإلنسان في األنظمة البيئية .

  يقوم اإلنسان ندما ــمله إذ عــبكثرة في العالم بأكاستغالل الحيوانات : هذه الظاهرة متفشية

حق بالحيوانات و أهمها ــترث لألخطار التي تلــغير مقننة ، ال يكبصيد الحيوانات بصفة 

 انقراض هذه األخيرة .

ى األرض ــها من علــانقراضاهم في ــيث يســإن لإلنسان تأثير ذميم على الكائنات الحية بح  

  !!نا المتعددة. فلنغير سلوكو تدخالته  سلوكياتهبواسطة 

 السنة الثانية إعدادي "ج"

 

 



بفعل النشاطات المتهورة و التصرفات الغير 

تنقرض العديد من الكائنات  لإلنسانالعقالنية 

توازن ــــل في الــلــــما يؤدي إلى خــالحية م

تفاء ــــاالنقراض هو عبارة عن اخفالطبيعي. 

األنواع النباتية أو الحيوانية بسبب السلوكات 

للكائن البشري سواء بطريقة  الغير المسؤولة

للحد من هذه  ةمباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فما هي أسباب االنقراض؟ و ما هي الحلول المناسب

    الظاهرة؟  

تلعب الحيوانات دورا حاسما و مهما في  توازنات األنظمة البيئية الطبيعية لكن من المؤسف أن انقرضت 

تقلص التنوع البيولوجي. و نذكر من بين األسباب الرئيسية التي تؤدي  إلى األبد، الشيء الذي يؤدي إلى

. كما يتدخل إلى هذه الظاهرة اإلنسان، كما انه سيتحمل نتائجه في األخير و سينعكس هذا سلبا على حياته

 اإلنسان في انقراض الحيوانات بطرق متعددة و متنوعة:

حيوانات التي كانت ـــحيث بسببه ال يمكن لل نهااختالل توازلية تخريب البيئة و ـــاكبر عم و هو :التلوث 1

ضرر الحيوانات و يتم اختفاءها شيئا فشيئا.ــتتديد و باألخير ـــط ما أن تقطن فيه من جـــيش في وســـتع  

طة ــو أنش كياتلوساتج عن ــالحيوانات و هذا نقراض ــنسية الـــيعد من األسباب الرئيمفرط: الصيد ال 2

 اإلنسان حيث يقوم بعمليات صيد واسعة لتوفير مصدر غذائه.

ذكر من بين العديد من الحيوانات التي انقرضت بسبب اإلنسان:نو   

مانية منذ عام ــكومة التســحلة صيد واسعة قامت الــبب حمــفقد انقرض هذا النوع بس: النمر التسماني 1

.1909و حتى عام  1888  

 

 

 



.1883أغسطس  12فصيلة متميزة من الحمار الوحشي و توفي آخر فرد يوم و هي الكواجا:  2  

 

 

 

 

 

.2008نيو يو 6الفقمة الوحيدة التي انقرضت بفعل اإلنسان و أعلن انقراضه يوم  فقمة البحر الكاريبي: 3  

 

االحتباس الحراريبي، انقرض نتيجة ــقالي الذهـــا البرتـــو هي ضفادع تتميز بلونهالعلجوم الذهبي:  4  

و تغير المناخ.   

 

                                   تم إتباع عدة طرق و وسائل من بينها: االنقراضللحد من ظاهرة 

 .بناء المحميات الطبيعية  -

 .مواطن الحيوانات من التدميرحماية  -

 .معرفة الحيوانات المهددة باالنقراض معرفة تامة لحمايتها -

عدم و  ة الحيواناتره السلبي و بذلك وجب عليه حماياإلنسان معرفة خطورة االنقراض و تأثيختاما، فعلى 

.هازيادة أسباب انقراض  

 



 

En aménageant le territoire  l’homme modifie son 

environnement naturel la mer est le seul refuge des 

animaux marins. Si la mer est polluée les poissons qui 

s’en nourrissent  seront eux aussi  pollués  

Comment l’homme a- t- il modifié et altéré son environnement ? Quels  
moyens met-il en œuvre pour préserver l’équilibre naturel et éviter de 
polluer ? 

I-Des actions néfastes       

1-l’introduction d’une espèce dévastatrice  

       •Il arrive également que l'homme soit à l'origine de la prolifération d'une espèce 

végétale. C'est le cas de la Caulerpa taxifolia, une algue rejetée d'un aquarium dans 

la mer Méditerranée. Elle a été découverte tout d'abord au large de Monaco, mais on 

a pu constater son extension très rapide. Elle semble trouver dans ce milieu des 

conditions qui lui conviennent. Elle n'a pas de prédateur efficace et, par conséquent, 

continue à se développer. Elle détruit les herbiers de posidonies 

2. Les marées noires 

       •Les marées noires, dues à des accidents de pétroliers (l'Erika en 1999), 

représentent également de véritables catastrophes écologiques. Les poissons se 

salissent de pétrole et meurent ou finissent dans la bouche d’un oiseau qui finit par 

mourir  

 

3.la disparition de la nourriture 

        •Un animal est la nourriture d’un autre et cet autre animal est lui aussi la 

nourriture  d’un autre et ainsi de suite. Si une espèce disparait celle qui s’en 

nourrissait ne trouvera plus sa nourriture et risque de disparaitre elle aussi 



 

II- Les actions favorable 

   1-ne pas jetez des déchets tels que les sacs en plastiques des 

bouteilles des filets de pèche 

   2-la création de réserve naturelle  

    3-protéger les airs marins 

    4-interdire et punir toute pèche pendant la période de 

reproduction des poissons appelée aussi la saison des amours  

5-la création de station  d épuration 

        • Conscient des dégâts causés par le rejet de ses déchets dans la nature, l'homme 

construit des stations d'épuration qui permettent de traiter les eaux usées après leur 

utilisation. 

         •  Les eaux usées sont, en premier lieu, débarrassées des déchets solides par 

dégrillage. L'élimination de la pollution organique dissoute dans l'eau . Un décanteur 

recueille les boues qui sont recyclées. 

 

 
































