Ratujemy polskie drapieżne koty. Rusza druga edycja akcji
#PiątkaDlaRysia organizowanej przez Nat Geo Wild z WWF Polska.
Akcja towarzyszy cyklicznemu wydarzeniu, jakim jest „Miesiąc z
wielkimi kotami” na kanale Nat Geo Wild.

W całej Polsce żyje już tylko około 200 rysi, z czego zaledwie 40 to rysie nizinne.
Temu największemu z europejskich kotowatych grozi całkowite wyginięcie. By
wesprzeć ochronę polskiego rysia nizinnego, już po raz drugi kanał Nat Geo Wild
i WWF Polska wspólnie organizują akcję #PiątkaDlaRysia. Akcja odbywa się
ramach

„Miesiąca

z

wielkimi

kotami”

–

cyklu

programów

w

telewizyjnych

poświęconych wielkim kocim drapieżnikom, emitowanych na Nat Geo Wild przez cały
styczeń codziennie od godz. 18:00.
Ryś występuje w Polsce tylko w kilku regionach. Rysie karpackie spotkać można w
południowo-wschodnim regionie kraju, natomiast rysie nizinne w północno-wschodniej
części Polski: Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Augustowska a
sporadycznie w Puszczy Boreckiej i Rominckiej. W ciągu ostatnich 20 lat zasięg
występowania rysia w Polsce dramatycznie się zmniejszył. Ryś zniknął z Puszczy Piskiej i
Lasów Napiwodzko-Ramuckich. Dlatego WWF Polska działa na rzecz odtworzenia lokalnej
populacji rysi na Mazurach.
Rysie potrzebują do życia rozległych lasów, w których mogą zdobywać pożywienie.
Człowiek regularnie zabiera jednak naturalne siedliska rysi, rozbudowując osiedla czy sieć
komunikacyjną. To utrudnia zwierzętom możliwości zdobycia pokarmu, a dodatkowo,
ruchliwe drogi stają się przeszkodą w poszukiwaniu partnera lub partnerki, co z kolei
utrudnia rozmnażanie i podtrzymanie populacji tego gatunku. Bez pomocy człowieka
śladowa już populacja rysi nizinnych ma niewielkie szanse, by powrócić na wcześniej
zajmowane tereny. Pomóc może każdy miłośnik zwierząt, a przede wszystkim psów i
kotów, których liczbę szacuje się w Polsce na 7,8 mln psów i 6,1 mln kotów (wg
Euromonitor International 2015). Wystarczy umieścić zdjęcie swojego pupila w mozaice
przedstawiającej rysia na stronie wielkiekoty.natgeowild.pl. Za każdą dodaną fotografię,

która stanie się elementem mozaiki, Nat Geo Wild przeznaczy 5 zł na program ochrony
rysia nizinnego. Celem akcji jest ułożenie pełnego obrazka rysia składającego się z 6 tys.
zdjęć – tym samym Nat Geo Wild przekaże 25 tys. zł na rzecz programu ochrony rysia.
Kwotę 5 tys zł. wsparcia przekaże na akcję dom mediowy Mindshare.
Akcja #PiątkaDlaRysia towarzyszy dorocznemu wydarzeniu na kanale Nat Geo Wild.
Styczeń to „Miesiąc z wielkimi kotami” podczas którego codziennie od godziny 18:00,
widzowie Nat Geo Wild mogą podglądać programy dokumentalne, ktorych bohaterami są
lwy, lamparty, tygrysy, gepardy, pumy i inne wielkie koty. Programy te przypominają
widzom, jak ważne jest ich przetrwanie w naturze. Szacuje się, że w zachodniej części
Afryki żyje jedynie około 400 dzikich lwów. Na całym świecie na wolności żyje ok. 3 900
tygrysów. Szacuje się, że na całym świecie na wolności żyje około 6800

gepardów.

Wyginięcie tych wspaniałych drapieżników będzie miało destrukcyjny wpływ na równowagę
ekosystemów Ziemi.
Towarzystwo National Geographic od lat angażuje się w ratowanie dzikiej populacji wielkich
kotów. W ramach „Inicjatywy na rzecz ochrony wielkich kotów” (Big Cats Initiative - BCI) we
współpracy z największymi międzynarodowymi specjalistami, Towarzystwo finansuje
badania terenowe oraz projekty związane z ochroną środowiska, aby uchronić wielkie koty
przed zagładą. Od 2010 roku dzięki tej inicjatywie uratowano około 2 600 wielkich kotów.
Więcej informacji na temat tej inicjatywy znajdą Państwo pod poniższymi linkami:
http://wielkiekoty.natgeowild.pl oraz natgeo.org/bigcats.
Szczegółowe informacje o „Miesiącu z wielkimi kotami” na Nat Geo Wild są dostępne na
stronie: http://wielkiekoty.natgeowild.pl

###
Nat Geo Wild jest wyjątkowym kanałem z rodziny National Geographic, prezentującym najlepsze
programy poświęcone dzikiej przyrodzie tworzone przy współpracy z najlepszymi filmowcami. Od
najbardziej odludnych pustyń po niezbadane głębie oceanów. Od parków narodowych po małe osiedla i
wielkie miasta. Dzięki niesamowitym obrazom i fascynującym historiom zabieramy widzów w podróże do
świata zwierząt. Przyroda nie jest już tematyką niszową. Za sprawą zróżnicowanej ramówki, Nat Geo
Wild przybliża widzom świat, którego częścią jesteśmy. Programy emitowane na kanale przeznaczone są
dla całej rodziny, dla wszystkich osób, kochających naturę, dziką przyrodę oraz zwierzęta.
Więcej informacji na witrynie: www.natgeotv.com/pl.

O WWF
WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu
ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat
działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a
także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów
oraz polityki klimatyczno-energetycznej.
Więcej informacji na stornie www.wwf.pl
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