
Środowisko przyrodnicze globalnie

Przełowienie, ekosystemy oceaniczne, nadmorskie

Poradnik rybny WWF: https://ryby.wwf.pl/

FILMY

● Seria „Błękitna planeta” wydana przez BBC Earth, 2001
● „Ciemne strony rybołówstwa”, film dokumentalny, 2021
● „Zatoka cieni”, film dokumentalny, 2019
● „Ośmiornica, nauczycielka życia” (lub „Czego nauczyła mnie ośmiornica”), film

dokumentalny, 2020
● https://www.youtube.com/watch?v=W2rTzqH4wNc krótki film wprowadzający do

tematu przełowienia z 2012 roku (część danych mogła ulec zmianie)

KSIĄŻKI

● Mikołaj Golachowski, „Czochrałem antarktycznego słonia”, wyd. Marginesy
● Nick Pyenson, „Podglądając wieloryby”, wyd. Copernicus Center
● Lindsay McCrae, „Rok wśród pingwinów”, wyd. Prószyński i S-ka
● Nick Caruso, Dani Rabaiotti, „Czy to pierdzi? Sekretne (gazowe) życie zwierząt”,

wyd. Insignis
● Andrzej Kruszewicz, Joanna Pawlikowska, „Planeta Bałtyk”, wyd. Słowne
● Stefano Liberti, „Władcy jedzenia. Jak przemysł spożywczy niszczy planetę”, wyd.

Agora

PODCAST

Dział Zagraniczny #051, Kiedy skończą się nam ryby, gościni: Justyna Zajchowska (WWF
Polska):
https://www.youtube.com/watch?v=r2O7Di5YRBk

Gatunki obce i inwazyjne, zależności w przyrodzie

● Artykuł podsumowujący badania naukowców dot. liczby zwierząt padających
ofiarą kotów, Anna Ślązak, Naukowcy: co roku koty zabijają w Polsce miliony
ssaków i ptaków, Nauka w Polsce, 2019.

● Artykuł podsumowujący rolę dzikich kotów w miastach: Magdalena Wroczyńska,
Gdy kota nie ma – myszy harcują, również w mieście, publicystyka.ngo.pl, 2020.

● Bankotki, konto prowadzone przez Magdę Jagnicką (głównie) o dwóch
adoptowanych przez nią kotach oraz o ponad 250 uratowanych kotach z całej
Polski. Można też poczytać i posłuchać o problemach behawioralnych i byciu
domem tymczasowym: https://www.instagram.com/bankotki/

● Projekt Generalnej Dyrekcji Środowiskowej o inwazyjnych gatunkach obcych:
http://projekty.gdos.gov.pl/igo-o-projekcie (ciekawe materiały)

● Publikacja o inwazyjnych gatunkach obcych (naukowa):
http://projekty.gdos.gov.pl/igo-o-projekcie
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● Gatunki obce w Polsce – baza Instytutu Ochrony Przyrody PAN
https://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki

KSIĄŻKI

● Agnieszka Graclik, „Dziki poradnik przetrwania. Megaporcja wiedzy o
zwierzętach”, wyd. Wilga

● Anne Sverdrup-Thygeson, „Ekipa do naprawy świata. Jak dziesięć milionów
gatunków staje na głowie, żeby uratować ci tyłek”, wyd. Znak

● Anne Sverdrup-Thygeson, „Terra insecta. Planeta owadów”, wyd. Znak
● Dave Goulson, “Łąka”, wyd. Marginesy (i inne książki autora)
● David Attenborough, „Życie na naszej planecie”, wyd. Wydawnictwo Poznańskie
● Elizabeth Kolbert, „Szóste wymieranie. Historia nienaturalna”, wyd. Filtry (książka

wydana
w 2022 roku, jednak pierwsza wersja książki pochodzi z 2014 roku)

FILMY

● Filmy dokumentalne realizowane przez BBC Earth, sir Davida Attenborough (np.
Życie na naszej planecie, Planeta Ziemia)

● „Duch śniegów”, opowieść, 2021
● „Simona”, film dokumentalny, biograficzny, 2022

INNE

● Fanpage na FB o gatunkach obcych: https://www.facebook.com/LowcaObcych
● Fanpage na FB o zwierzakach: https://www.facebook.com/panizpszyry
● Fanpage na FB o zwierzętach, relacje z wypraw arktycznych i antarktycznych:

https://www.facebook.com/GolachowskiOZwierzolkach
● Kanał popularnonaukowy YT: https://www.youtube.com/c/kasiagandor
● Nauka obywatelska, projekty w które można się zaangażować:

https://science.nasa.gov/citizenscience oraz https://www.zooniverse.org/
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