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Увод 
Широм света последњег петка у новембру се обележава 

међународни дан борбе против трговине природним крзном. 

Крзно је длакама обрасли покров на кожи сисара.  

 

 

 

 

Џиновска панда је једана од 
најугроженијих животиња у свету.  
Он је постао симбол угрожених врста. 
Лик панде налази се на амблему  
Сведског фонда за заштиту природе 
WWF – World Wild Faund 



Многе животиње имају горњу длаку која је 
дужа и често свиленкаста а служи као 
заштита од кише или снега, јер вода клизи 
низ њу. Длака тих животиња је изузетно 
квалитетна и лепа. 

Животиње које имају водоотпорно крзно: 

ДАБАР 

 



Видра 

• Видра живи поред воде, храни се рибом 



ТУЉАНИ 

• Живе у Артичком и Антартичком појасу 

• Моржеви, фоке и морски слонови 

 



Угрожени сисари у Србији 

• Јазавац 

• Шарени твор 

• Рис 

• Видра 

• Дабар  

• Мрки медвед 

• Пух 



Јазавац 



Шарени твор 



Рис 



ПУХ 



Угрожени сисари у свету 

• Слонови 

• снежни леопарди 

• тигрови 

• поларни медведи 

• лавови 

• тамарини 

• вукови 

... и многи други 

 



Забрана лова 

• Забрањује се лов на животиње у време 
њиховог размножавања и неговања 
младунаца.  

• Време забране лова се зове ЛОВОСТАЈ. 

• Треба да се поштује свака животиња, јер и 
најмања и највећа, има своје место у 
природи. 



 

Животиње су као и ми, 
имају право на живот ...  

      ... Оне не могу живети 
без крзна, а ми можемо 



Заштита животиња 

• Организација за поштовање и бригу о 
животињама назива се 

• Заснована је на начелима да је морална 
обавеза човека да поштује животиње  и 
брине о њима. 



Трговина природним крзном 

Крзно је бол ! 
Да ли сте знали да  

  да би се добио један крзнени капут потребно је убити 20 лисице 

24 мачке, 30 ракуна, 34 нутрије 200 чинчила, 240 хермелин, 400 
веверица, 20 даброва... 

Астраган се добије од тек рођеног јагњета каракул овце.  

 



Дигнимо заједно глас за 
животиње које страдају због 
МОДЕ  
 

 

Крзно НЕМА оправдања 



• Да ли је ово гламур ? 


