
Adopcja jaj Pingwinów 
Przylądkowych  w RPA 



Kiermasz Wielkanocny w SP 6 

Jak co roku tak i teraz w dobie pandemii  Szkolne Koło Wolontariatu  
postanowiło zorganizować kiermasz z przeznaczeniem na pomoc 
charytatywną.  Celem akcji była adopcja jaj Pingwina Przylądkowego. 

 
UDAŁO SIĘ –MAMY !!! 
6 Pingwinich jaj w RPA 



Pierwsza pomoc w Polsce  
fundacja dodo i zoo wrocław 

http://www.zoo.wroclaw.pl/pl/sanccob-i-pingwinom-2018.html 

 

Nazwa gatunku: PINGWINY PRZYLĄDKOWE 
Nazwa naukowa: Spheniscus demersus 

Kraj: RPA 

Strona projektu: www.sanccob.co.za 

Pingwin przylądkowy to gatunek zagrożony wyginięciem . Od 1900 roku 
nastąpił spadek populacji o ponad 95%. Wymieranie przyspiesza! W 
2000 roku wielkość populacji szacowano na 53 000 par, w 2020 roku 
tylko na 17 700 par. 
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Wymieranie  
Pingwinów 

Przylądkowych 

Dużym zagrożeniem dla pingwinów w Afryce Południowej jest 

wyławianie ryb przez człowieka z przybrzeżnych wód oceanu. Pary 

lęgowe coraz dalej musza pływać za pożywieniem i nie są w stanie 

wykarmić młodych, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma 

wystarczającej ilości ryb.  Innym zagrożeniem jest topnienie 

lodowców przez emitowanie gazów cieplarnianych, które sprawia, że 

pingwiny wypływają za daleko i nie mogą wrócić do gniazd na 

czas. 
 



SANCCOB 
Program ratowania pingwinów przylądkowych w stacji 
SANCCOB 

Powołana w 1968 roku organizacja zajmuje się ochroną 
ptaków morskich u wybrzeży Afryki Południowej. 
Najwięcej uwagi, sił i środków skupionych jest na 
ratowaniu pingwinów przylądkowych z katastrof 
ekologicznych, spowodowanych wyciekami ropy z 

tankowców. Do tej pory fundacja uratowała ponad 97 000 
morskich ptaków różnych gatunków, które bez pomocy 
człowieka, oblepione ropą, nie miałyby najmniejszych 

szans na przeżycie.  



 
 

Wielka pomoc 
 
 
 
 
 
 
 
Każdego roku SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds) ratuje setki 
odrzuconych, zbyt późno wyklutych lub osieroconych piskląt tońców. Zajmuje się też sztuczną inkubacją 
znalezionych i porzuconych jaj. Od 2001 roku, w którym powstał projekt fundacja SANCCOB uratowała i 

wypuściła do naturalnego środowiska prawie 8400 piskląt! 
 

Wrocławskie Zoo i Fundacja Dodo wspierały działalność SANCCOB w 2015 roku. Dzięki wsparciu 
darczyńców oraz wielkanocnym akcjom udało się zebrać pieniądze na adopcję 120 pingwinów oraz 

dołożyć „cegiełki” do budowy nowego szpitala dla ptaków. Zoo i Dodo przekazy fundacji SANCCOB łącznie 
ponad 25000 zł. Zoo wysłało  do Afryki opiekuna pingwinów, by tam na miejscu pomagał ratować 

osierocone pisklęta. 



Pisklaki 



 
Zagrożenia ekologiczne 

 
Pingwinom Przylądkowym w naturalnym środowisku 

zagrażają: 
 

– katastrofy tankowców i wycieki ropy (u wybrzeży RPA przebiega jedna z najruchliwszych 
dróg morskich) – jak możesz pomóc: ogranicz jazdę samochodem, kupuj lokalne 
produkty! 

 
– zanieczyszczenie plastikiem – jak możesz pomóc: używaj opakować wielorazowych, 
poddawaj plastik recyklingowi! 

 
– zmiany klimatyczne wpływające na przebieg prądów morskich (i ławic ryb) – jak możesz 
pomóc: ogranicz emisję gazów cieplarnianych, oszczędzaj prąd! 

 
– przełowienie oceanów – jak możesz pomóc: kupuj ryby z pewnego źródła pochodzenia! 

 



Dziękuję  
za uwagę 

Prezentację, kiermasz wielkanocny 2021 i akcję ekologiczną w szkole 
przeprowadziła  

p. Gerta Lubieniecka Jakiel 


