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Natura jest ważna, ponieważ…
 ✖ bioróżnorodność jest podstawą całego życia na Ziemi, 

 ✖ zanik bioróżnorodności oznacza utratę podstawowych usług, od których uzależnione są społeczeństwa,

 ✖ ekosystemy i gleba pochłaniają węgiel i pomagają nam ograniczać skutki zmian klimatycznych.

Bioróżnorodność oznacza bogactwo życia na Ziemi. Ta sieć żywych organizmów stanowi fundament życia: 
oczyszcza wodę, którą pijemy, zapyla nasze uprawy, oczyszcza powietrze, którym oddychamy, reguluje klimat, dba o 
żyzność gleby, zapewnia nam leki i wiele podstawowych materiałów dla przemysłu.

Ekosystemy dostarczają kluczowych usług, które są niezbędne do podtrzymywania podstaw naszego życia. 
Niszcząc bioróżnorodność, niszczymy cały system, podcinając tym samym gałąź, na której siedzimy. Uszkodzone 
ekosystemy są bardziej wrażliwe i mają ograniczoną zdolność radzenia sobie z ekstremalnymi zdarzeniami oraz 
nowymi chorobami. Dobrze zrównoważone ekosystemy chronią nas natomiast przed niespodziewanymi katastrofami, 
a gdy korzystamy z nich w sposób zrównoważony, oferują nam najlepsze rozwiązania pilnych wyzwań.

Ekosystemów i bioróżnorodności potrzebujemy z wielu powodów. Poza wartością, jaką niosą one same w sobie 
oraz aspektami niematerialnymi, takimi jak wzbogacenie duchowe i walory estetyczne, ekosystemy stanowią również 
podstawę wszystkich gospodarek i społeczeństw. Tworzą kluczową infrastrukturę będącą podstawą naszego istnienia 
i dobrobytu.

Utrata bioróżnorodności jest niebezpieczna. Jest… 

 ✖ problemem klimatycznym, ponieważ niszczenie ekosystemów i gleby przyspiesza proces globalnego ocieplenia,

 ✖ problemem gospodarczym, ponieważ kapitał naturalny zapewnia zasoby niezbędne dla przemysłu,

 ✖ problemem bezpieczeństwa, ponieważ utrata zasobów naturalnych może prowadzić do konfliktów, szczególnie 
w krajach rozwijających się,

 ✖ problemem bezpieczeństwa żywnościowego, ponieważ owady zapylające i organizmy żyjące w glebie 
odgrywają istotną rolę w naszym systemie żywnościowym,

 ✖ problemem zdrowotnym, ponieważ natura dba o poprawę jakości powietrza, wody i gleby, dzięki czemu 
jesteśmy mniej narażeni na zanieczyszczenia, a także chłodzi nasze miasta, 

 ✖ problemem etycznym, ponieważ utrata bioróżnorodności uderza najmocniej w najbiedniejszych, zwiększając 
tym samym nierówności społeczne,

 ✖ problemem międzypokoleniowym, ponieważ zabieramy naszym potomkom zasoby niezbędne do prowadzenia 
spełnionego życia,

 ✖ problemem moralnym, ponieważ nie powinniśmy niszczyć żywej planety.

Natura leży u podstaw wszystkich celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ:

…jest podstawą naszego społeczeństwa i 
naszej gospodarki.

Źródło ilustracji: https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg

https://www.stockholmresilience.org/images/18.36c25848153d54bdba33ec9b/1465905797608/sdgs-food-azote.jpg
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Przyrodę tracimy szybciej niż kiedykolwiek dotychczas…
 ✖ Działalność człowieka sprawiła, że na naszej planecie rozpoczęło się szóste masowe wymieranie gatunków – aż 

1 mln gatunków zagrożonych jest wyginięciem.

 ✖ Między rokiem 1970 a 2014 globalna populacja dzikiej fauny zmniejszyła się o 60 %.

 ✖ Zróżnicowanie życia nad i pod ziemią spada w każdym regionie świata w bezprecedensowym tempie.

 ✖ Ta utrata bioróżnorodności jest ściśle związana ze zmianami klimatycznymi oraz stanowi część ogólnego 
kryzysu ekologicznego. 

Tempo wymierania gatunków jest obecnie na całym świecie około 100–1 000 razy szybsze niż przed 
pojawieniem się człowieka na Ziemi. Jest to największe masowe wymieranie od czasów zagłady dinozaurów. Około 
42 % gatunków zwierząt i roślin lądowych, w przypadku których śledzimy trendy dotyczące populacji, zmniejszyło 
swoją liczebność w ciągu ostatniej dekady.

Lasy tropikalne ulegają niszczeniu w szybkim tempie – co roku tracimy obszar odpowiadający powierzchni 
Grecji. Lasy te są siedliskiem fauny i flory o największej różnorodności biologicznej na naszej planecie. Obszary leśne 
na świecie zajmują obecnie zaledwie 68 % terenu porośniętego lasem w epoce przedindustrialnej.

Jeśli temperatura wzrośnie globalnie o 2 °C, znikną tropikalne rafy koralowe, wskutek czego pół miliarda ludzi 
straci źródła utrzymania.

Gleba skrywa zadziwiającą różnorodność życia: 25–30 % wszystkich gatunków na naszej planecie żyje w ziemi podczas 
wszystkich lub części etapów swojego życia. Działalność człowieka ma silny wpływ na różnorodność biologiczną gleby. 
Degradacja gruntów i gleb w Unii Europejskiej, a także i poza nią powoduje postępujące ograniczanie bioróżnorodności 
oraz usług ekosystemowych, takich jak dostarczanie czystej wody i pożywnej żywności, pochłanianie dwutlenku węgla 
czy ochrona przed erozją.

W szczególnie dramatyczny sposób postępuje spadek liczebności owadów. Owady są ważne, ponieważ 
stanowią pokarm dla większych zwierząt, takich jak ptaki, nietoperze, gady, płazy oraz ryby. Jeśli zwierzęta te utracą 
wspomniane źródło pożywienia, grozi im śmierć z głodu. Owady wykonują również usługi ekosystemowe, takie jak 
zapylanie, zwalczanie szkodników oraz recykling składników odżywczych.

Przeprowadzone w 2018 r. badanie lasów deszczowych w Portoryko wykazało utratę biomasy na poziomie 78–98 % 
wśród stawonogów żerujących na ziemi i zamieszkujących korony drzew w okresie od lat osiemdziesiątych XX w., 
przy czym w ujęciu rocznym utrata biomasy wynosiła około 2,5 %. Bezpośrednim skutkiem tego jest podobny spadek 
liczebności, obserwowany w przypadku ptaków, żab i jaszczurek na tych samych obszarach. 

W 2019 r. w wyniku analizy 73 historycznych raportów dotyczących spadku populacji owadów wyciągnięto wniosek, 
że obecne tempo zmniejszania się liczebności insektów może doprowadzić w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci do 
wyginięcia 40 % gatunków owadów na świecie.

Akweny morskie również ponoszą straty: obecnie w oceanach na całym świecie występuje ponad 400 martwych stref, 
głównie w wyniku spływania nawozów do mórz.

Powierzchnia terenów podmokłych w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej skurczyła się o 50 % od 1970 r., 
natomiast populacja 71 % ryb i 60 % płazów uległa zmniejszeniu w ciągu ostatniej dekady. W Europie Zachodniej i 
Środkowej oraz w zachodniej części Europy Wschodniej co najmniej 37 % ryb słodkowodnych i około 23 % płazów jest 
obecnie zagrożonych wyginięciem.

Odnośniki:

https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

Europejska Czerwona Księga Drzew:  
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction

Badanie nad owadami przeprowadzone w Niemczech (Hallmann et al., 2017)

Badanie przeprowadzone w Portoryko (Lister i Garcia, 2018)

Badanie przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie:  
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf

Badanie z 2019 r.: https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_
Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/arthropod__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO3-0UIkA$
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
https://www.iucn.org/news/species/201909/over-half-europes-endemic-trees-face-extinction
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0570__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEO6gwkxhw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636*bb0780__;Iw!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxEM6tbCYYQ$
https://www.somersetwildlife.org/sites/default/files/2019-11/FULL%20AFI%20REPORT%20WEB1_1.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxENsJjf0Zg$
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Już teraz doświadczamy skutków utraty bioróżnorodności
 ✖ Wiele usług ekosystemowych, które zapewnia nam natura, zaczyna zanikać, w związku z postępującą utratą 

różnorodności biologicznej.

 ✖ Zalicza się do nich utrzymanie siedlisk, zapylanie, regulację ilości i jakości słodkiej wody, proces tworzenia się 
gleby, regulowanie powodzi i sekwestrację dwutlenku węgla.

Według danych organizacji WWF od 1970 r. utraciliśmy 60 % całkowitej populacji kręgowców. Oznacza to 
wymarcie ponad połowy ptaków, ssaków, gadów, płazów i ryb w ciągu zaledwie 50 lat.

Znaczna część tych strat ma miejsce poza Europą, więc często nie jest rejestrowana. W ciągu ostatnich 50 lat 
30–50 % lasów namorzynowych wymarło lub zostało wyciętych, a prawie 50 % raf koralowych zostało zniszczonych. 
Europa również ponosi poważne straty. Badanie przeprowadzone w Niemczech w 2017 r. wykazało 76-procentowy 
spadek biomasy owadów latających na obszarach chronionych w okresie od 1990 r., co w ujęciu rocznym oznacza 
stratę na poziomie niemal 3 %.

Jeśli nie zmienimy kierunku, w którym podążamy, ucierpi cała ludzkość. Potrzebujemy głębokich, 
transformacyjnych zmian, aby powstrzymać zanik różnorodności życia nad ziemią i pod jej powierzchnią oraz zatrzymać 
niszczenie przyrody. Obecnie najbardziej dotknięte są społeczności wiejskie w krajach rozwijających się, w przypadku 
których zaspokojenie codziennych potrzeb uzależnione jest bezpośrednio od natury. Ostateczne skutki będą jednak 
znacznie bardziej powszechne i rozległe.

Nie chodzi tylko o utratę dzikiej przyrody. Utrata bioróżnorodności oznacza utratę usług ekosystemowych – tego, 
co natura zapewnia nam za darmo. Dla jednej czwartej ubogich osób na świecie i ponad 90 % osób żyjących w 
skrajnym ubóstwie lasy stanowią przynajmniej część źródła utrzymania – a to właśnie lasy tropikalne dotknięte są 
utratą bioróżnorodności w największym stopniu.

W krajach rozwiniętych, podczas gdy ogólna wartość upraw rolnych uległa potrojeniu w okresie od 1970 r., pozostałe 
funkcje natury, takie jak powstawanie węgla organicznego w glebie i różnorodność owadów zapylających, uległy 
zmniejszeniu, co oznacza, że to krótkoterminowe zwiększenie plonów nie jest zrównoważone ekologicznie. 

Degradacja gruntów spowodowała już zmniejszenie żyzności prawie jednej czwartej powierzchni gruntów w skali 
globalnej. Różnorodność i liczebność europejskich dzikich owadów zapylających dramatycznie spada, a wiele gatunków 
jest na granicy wyginięcia. Według danych zawartych w Europejskiej Czerwonej Księdze Drzew ponad połowie 
europejskich drzew endemicznych grozi wymarcie. 

Patrz: https://www.iucn.org/tags/work-area/red-list

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/biomass__;!NW73rmyV52c!RICDUCR5-bAXOwbKUCRG3Ib9-mvP-Nppxox_sgqo-d7BY6SoYOnTLSic-O9OhsWfxENYg1FLSw$
https://www.iucn.org/tags/work-area/red-list
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/
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Skutki te będą się pogarszać, jeśli aktualny trend nie ulegnie zmianie
 ✖ Utrata bioróżnorodności stwarza „efekt kaskadowy”, polegający na tym, że wyginięcie jednego gatunku prowadzi 

do wyginięcia innego, a potem kolejnego… 

 ✖ Przyszłe scenariusze użytkowania gruntów i zmian klimatycznych oznaczają dla nawet 5 mld osób zagrożenie 
większym zanieczyszczeniem wody oraz niedostatkiem żywności wskutek niedostatecznego zapylania.

 ✖ Uszkodzone ekosystemy produkują dwutlenek węgla zamiast go magazynować. Ta „samonapędzająca się 
spirala” potęguje proces zmian klimatycznych.

Utrata bioróżnorodności uniemożliwia realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Już teraz realizacja 
połowy z 44 celów w zakresie ubóstwa, głodu, zdrowia, wody, miast, klimatu oraz degradacji oceanów i gruntów jest 
zagrożona z powodu znaczących negatywnych tendencji obserwowanych w przyrodzie i w jej usługach świadczonych 
na rzecz ludzi.

Jedną z najbardziej niepokojących kwestii związanych zarówno ze zmianami klimatycznymi, jak i utratą 
bioróżnorodności jest istnienie punktów krytycznych. Są to progi, do których przekroczenia nie wolno dopuścić, 
ponieważ mogłoby to prowadzić do dużych i nagłych zmian, które wprowadziłyby system w inny stan. Zmiany te 
mogą mieć drastycznie negatywne skutki, a ich odwrócenie byłoby trudne lub niemożliwe do zrealizowania. Jednym z 
przykładów z przeszłości jest zniszczenie łowiska dorsza w Nowej Funlandii w latach dziewięćdziesiątych XX w., kiedy 
to biomasa dorsza gwałtownie spadła do 1 % poprzedniej liczebności z powodu długotrwałych nadmiernych połowów. 
Według prognoz zasoby dorsza zostaną odtworzone nie wcześniej niż w 2030 r.

Zidentyfikowano kilka ważnych punktów krytycznych dla środowiska na poziomie globalnym. Zalicza się do 
nich: topnienie pokrywy lodowcowej na Grenlandii i topnienie lodowców alpejskich, proces pustynnienia gleb, a także 
zamieranie rafy koralowej. Te punkty krytyczne stanowić mogą progi, po których przekroczeniu nie będzie już odwrotu; 
które wywołają samonapędzającą się spiralę zdarzeń, grożącą katastrofą ekologiczną.

Prawie jedna trzecia raf tworzących koralowce, rekinów i pokrewnych zwierząt, a także ponad jedna trzecia ssaków 
morskich jest obecnie zagrożona wyginięciem. 

Utrata bioróżnorodności jest podstawową przyczyną konfliktów i migracji oraz wpływa na żywotne interesy wszystkich 
społeczeństw. Jest to bardzo zła wiadomość dla biznesu. Według dorocznych raportów o globalnych zagrożeniach 
Światowego Forum Ekonomicznego, elementy kapitału naturalnego, takie jak powietrze, woda, gleba i bioróżnorodność, 
należą do największych i najbardziej prawdopodobnych czynników ryzyka, niosących zagrożenie dla naszej gospodarki 
i społeczeństwa.

Amerykański biolog Paul Ehrlich porównał utratę gatunków do losowego wyrywania nitów ze skrzydła samolotu. 
Samolot może kontynuować lot przez jakiś czas, wcześniej czy później dojdzie jednak do katastrofy.

JEDNAKŻE – wciąż jest nadzieja! Wciąż mamy jeszcze czas, aby odwrócić tendencję utraty bioróżnorodności i 
utrzymać zmiany klimatyczne na możliwym do opanowania poziomie – pod warunkiem że będziemy działać szybko i 
na szeroko zakrojoną skalę!  Czas jest naszym największym wyzwaniem. Według najnowszych raportów specjalnych 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) decydujących będzie najbliższe 10 lat.

Odnośniki:

Raport o globalnych zagrożeniach Światowego Forum Ekonomicznego 2020:  
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 

Raport „Środowisko Europy 2020 — stan i prognozy” (SOER), Europejska Agencja Środowiska:  
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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Ale czy naprawdę ma to aż takie znaczenie?
 ✖ Od lat siedemdziesiatych XX w. ludzkość wykorzystuje więcej zasobów niż Ziemia potrafi wytworzyć w ciągu 

roku.

 ✖ Obecnie potrzeba by 1,6 Ziemi, aby zaspokoić wymagania, jakie stawiamy naturze co roku.

 ✖ Nawet 300 mln ludzi narażonych jest na większe ryzyko powodzi i huraganów z powodu utraty siedlisk 
przybrzeżnych i ochrony.

Nasz zbiorowy wpływ na naturę jest bezprecedensowy w historii naszej planety. Działania człowieka znacząco 
zmieniły trzy czwarte środowiska lądowego i dwie trzecie środowiska morskiego. W 2019 r. Dzień Długu Ekologicznego 
– czyli dzień, w którym wykorzystaliśmy więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie uzupełnić w ciągu roku – przypadł 29 
lipca.

Ponad jedna trzecia powierzchni lądowej Ziemi oraz prawie trzy czwarte zasobów słodkiej wody są obecnie 
przeznaczane na uprawy lub hodowlę.

Utrata bioróżnorodności oznacza utratę opcji na przyszłość, takich jak możliwość opracowania nowych 
leków. Około 70 % leków przeciwnowotworowych to produkty naturalne lub syntetyczne inspirowane naturą, a 4 mld 
ludzi polega głównie na lekach naturalnych. Utrata różnorodności biologicznej oznacza utratę niezliczonych leków, 
zanim zostaną one nawet odkryte – a tym samym nieodwracalną stratę dla ludzkości.

Kwestia ta ma również znaczenie na poziomie osobistym. Natura ma liczne działania profilaktyczne i regeneracyjne dla 
zdrowia. Regularny kontakt z naturą może redukować stres i zachęcać do aktywności fizycznej, co pozytywnie wpływa 
na nastrój, koncentrację i zdrowie oraz zmniejsza ryzyko związane z nieaktywnym trybem życia. Ostatnie raporty 
CBD (Convention on Biodiversity) i WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) potwierdzają, że zdrowe ekosystemy mają 
kluczowe znaczenie w zapobieganiu chorobom i powinny być postrzegane jako podstawowy filar efektywnej kosztowo 
opieki zdrowotnej. 

Nawet europejski system rolnictwa stał się głównym motorem utraty różnorodności biologicznej. Powszechne 
stosowanie pestycydów i nawozów, erozja gleby oraz zastąpienie lasów mieszanych monokulturami ma negatywny 
wpływ na ekosystemy Europy. Gdy gleby ulegają degradacji, stają się mniej żyzne, wymagają dodawania większej 
ilości środków chemicznych oraz tracą zdolność zatrzymywania wody i dwutlenku węgla. To z kolei powoduje częstsze 
i bardziej intensywne powodzie oraz przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych.

Poza presją, jaką nasz system produkcji żywności wywiera na zasoby wodne, ekosystemy i bioróżnorodność, dochodzi 
do marnowania prawie jednej trzeciej całkowitej żywności wytwarzanej na świecie. Jest to ilość rzędu 1,3 mld ton 
rocznie. W Unii Europejskiej blisko jedna piąta wytworzonej żywności jest tracona lub marnowana. Odpowiada to 
88 mln ton żywności oraz kosztowi 143 mld euro.

Odnośniki 

Bioróżnorodność a zdrowie:  https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/

Dzień Długu Ekologicznego: https://www.overshootday.org/

https://www.cbd.int/health/stateofknowledge/
https://www.overshootday.org/
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Dlaczego więc tracimy bioróżnorodność?
 ✖ Do utraty bioróżnorodności przyczynia się utrata siedlisk, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, zmiany 

klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska oraz inwazyjne gatunki obce.

 ✖ Jednakże główną przyczyną jest niezrównoważona pod względem ekologicznym działalność człowieka.

 ✖ Nasze zapotrzebowanie na nowe zasoby prowadzi do wylesiania, zmian sposobu użytkowania gruntów i 
niszczenia naturalnych siedlisk na całym świecie.

Główną przyczyną kryzysu klimatycznego i ekologicznego są niezrównoważone pod względem ekologicznym 
modele produkcji i konsumpcji. Skumulowany wpływ modelu ekonomicznego, w którym projektujemy, wytwarzamy, 
używamy, a następnie wyrzucamy zamiast wykorzystać ponownie lub poddać recyklingowi, ma niezamierzone skutki 
uboczne. 

Według Międzynarodowego Panelu ds. Zasobów pozyskiwanie i przetwarzanie materiałów, paliw i żywności 
odpowiada za 90 % utraty bioróżnorodności oraz za połowę całkowitej emisji gazów cieplarnianych.

Nasz konsumpcyjny model ekonomiczny często oznacza, że cykle polityczne oraz instytucje publiczne i finansowe 
koncentrują się na krótkoterminowych problemach, ignorując długoterminowe następstwa w szerszej perspektywie. 

Zmiany klimatyczne już teraz mają wpływ na utratę bioróżnorodności, wchodząc w interakcje z innymi 
czynnikami i pogłębiając je. Mogą również potęgować skutki innych przyczyn utraty różnorodności biologicznej w 
przyszłości. Będzie to jeszcze bardziej widoczne w miarę wzrostu temperatury.

W Europie główną przyczyną utraty bioróżnorodności jest zmiana sposobu użytkowania gruntów. Metody 
stosowane w rolnictwie i leśnictwie stały się bardziej intensywne i obejmują większą ilość dodatków chemicznych, 
mniej przestrzeni między polami oraz mniejsze zróżnicowanie upraw. Brak zróżnicowania oznacza na przykład znacznie 
mniej owadów, a w efekcie mniej ptaków. Istotnym czynnikiem są również dotacje związane z produkcją, skłaniające do 
przedkładania ilości nad jakość i różnorodność. 

Miasta i obszary miejskie uległy znacznemu rozbudowaniu, co skutkuje szczelnym pokryciem gleby i mniejszą ilością 
przestrzeni dla natury. A gdy na terenach rolniczych i miejskich brak miejsca na przyrodę, następuje zanik różnorodności 
biologicznej. Znaczna część obywateli i przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy z zakresu, w jakim nasze społeczeństwo 
uzależnione jest od bioróżnorodności. Stosowanie PKB jako głównego miernika rozwoju gospodarczego może również 
przesłaniać pełny zakres naszego wpływu na środowisko. 

Odnośniki:

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed

https://sdg.iisd.org/news/global-outlook-highlights-resource-extraction-as-main-cause-of-climate-change-biodiversity-loss/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27518/GRO_2019_SPM_EN.pdf?sequence=1&isAllowed
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Chcę dowiedzieć się więcej na temat związku ze zmianami klimatycznymi
 ✖ Biorąc pod uwagę skutki, globalny kryzys bioróżnorodności jest tak samo niebezpieczny jak same zmiany 

klimatyczne.

 ✖ Utrata różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny nie tylko są ze sobą powiązane – pogłębiają się nawzajem.

 ✖ Ochrona bioróżnorodności i odbudowywanie ekosystemów jest jednak doskonałym sposobem na przeciwdziałanie 
skutkom zmian klimatu.

Zmiany klimatyczne są katastrofalne. Cytując treść międzyinstytucjonalnego badania typu foresight, 
przygotowanego dla instytucji europejskich przez ESPAS, decyzje związane z klimatem decydować będą nie tylko o 
przyszłości naszych gospodarek i społeczeństw, ale także o przyszłości ludzkości jako gatunku.

Na domiar złego kryzys klimatyczny znacząco wpływa na różnorodność biologiczną. Poza negatywnym wpływem 
na zdrowie człowieka zmiany klimatyczne zwiększają podatność ekosystemów na szkodliwe czynniki 
oraz intensyfikują skutki innych czynników, które powodują utratę bioróżnorodności, łącznie z utratą siedlisk i ich 
fragmentacją, zanieczyszczeniem środowiska, nadmierną eksploatacją oraz inwazyjnymi gatunkami obcymi. 

Zmiany klimatyczne już teraz powodują dramatyczne zmiany w krajobrazie i wodach stref podbiegunowych oraz 
intensywniejsze pożary. Wzrost temperatury prowadzi do zmiany siedlisk polarnych, zagrażając dzikim zwierzętom, 
oraz przyczynia się do olbrzymich pożarów całych kontynentów. Nasze morza pochłaniają ponad 90 % nadmiaru ciepła 
na Ziemi – lecz wraz ze wzrostem temperatury wody stają się mniej gościnne dla morskiej fauny i flory oraz uwalniają 
więcej dwutlenku węgla do atmosfery. Wskutek rosnących temperatur tracimy tereny trawiaste i sawanny – szybciej 
niż jakikolwiek inny typ siedlisk na naszej planecie ulegają one procesowi pustynnienia i degradacji.

Jednocześnie utrata różnorodności biologicznej wpływa też negatywnie na klimat. Zamiast gromadzić dwutlenek węgla 
w glebie i biomasie, ekosystemy uwalniają go z powrotem do atmosfery. Wylesianie zwiększa ilość dwutlenku węgla w 
atmosferze, co z kolei prowadzi do tego, że zanik bioróżnorodności postępuje.

Utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatyczne są zatem powiązane i współzależne. Nie możemy 
walczyć z utratą bioróżnorodności bez zajęcia się zmianami klimatycznymi i nie możemy zająć się klimatem bez 
równoczesnego działania zapobiegającego utracie różnorodności biologicznej.

Ale działa to również w drugą stronę: ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów może znacznie 
przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym — tak znacznie, że możemy zrealizować 30 % naszych 
celów w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych przy pomocy rozwiązań opartych na naturze, takich jak naprawianie 
szkód w lasach, glebie i na terenach podmokłych. Zajęcie się zmianami behawioralnymi i wzorcami konsumpcji, np. 
nadmiernym spożyciem mięsa, jeszcze bardziej zmniejszyłoby negatywny wpływ zarówno na różnorodność biologiczną, 
jak i na zmiany klimatyczne.

„Globalne trendy do 2030 r.” (ESPAS 2019):  
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf

Zmiany klimatyczne i utrata różnorodności biologicznej jako dwie strony tej samej monety:   
https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/ESPAS_Report2019.pdf
https://wwf.panda.org/our_work/climate_and_energy/climate_nature_future_report/
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Czy ludzie o tym wiedzą? 

Świadomość na temat roli bioróżnorodności jest jeszcze niewielka, ale wciąż rośnie 

Badania, takie jak globalna ocena różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych IPBES, którą przeprowadzono w 
maju 2019 r., a także programy telewizyjne, takie jak serial dokumentalny „The Blue Planet”, pomagają zwrócić uwagę 
na ten problem.

W badaniu Eurobarometru, przeprowadzonym we wszystkich państwach członkowskich na grupie ponad 27 tys. osób, 
którego wyniki opublikowano w maju 2019 r., 95 % respondentów zgodziło się, że mamy obowiązek dbać o przyrodę 
i że troska o nią jest niezbędna w walce ze zmianami klimatycznymi. Około 93 % respondentów było również zdania, 
że nasze zdrowie i dobre samopoczucie zależą od przyrody i od bioróżnorodności. Coraz większa liczba obywateli zdaje 
sobie ponadto sprawę, że natura i ekosystemy pozytywnie wpływają na zdrowie i na bezpieczeństwo żywności oraz że 
pomagają łagodzić zmiany klimatyczne, dostosowywać się do nich, a także przynoszą wiele innych korzyści.

Chociaż świadomość dotycząca roli bioróżnorodności wzrasta wśród różnych podmiotów, w tym przedsiębiorstw, 
instytucji rządowych różnych szczebli i obywateli, to nie wszyscy zgadzają się, że istnieje pilna potrzeba zajęcia się 
bezpośrednimi i pośrednimi czynnikami powodującymi jej utratę.

Odnośnik do Eurobarometru:

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/
surveyky/2194

Raport IPBES: https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-preview
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Jak możemy powstrzymać tę utratę?
 ✖ Potrzebujemy radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla i musimy stosować dostępne rozwiązania na 

większą skalę.

 ✖ Potrzebujemy ambitnego globalnego porozumienia mającego na celu powstrzymanie utraty różnorodności 
biologicznej podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności biologicznej w 
Chinach w przyszłym roku, zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.

 ✖ Wytyczne, które wejdą wkrótce w życie, poświęcone zachowaniu różnorodności biologicznej na świecie po 
2020 r., muszą skierować przyrodę na drogę odnowy za pomocą szybkich i głębokich zmian. 

Naukowcy twierdzą, że następne 10 lat będzie miało kluczowe znaczenie. Potrzebujemy głębokich zmian w 
sposobie życia i prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od naszego systemu energetycznego i sposobu 
wykorzystywania gruntów po budynki, miasta, transport i żywność. Musimy zbliżyć się do osiągnięcia neutralności 
degradacji gruntów do 2030 r. oraz neutralności węglowej do 2050 r. lub wcześniej. Europejskie „zielone porozumienie” 
jest odpowiedzią Unii Europejskiej na ten kryzys. 

Wiele rozwiązań jest już dostępnych, lecz musimy zastosować je na szerszą i większą skalę. Musimy je wdrożyć 
szybko, wykorzystywać czystsze źródła energii, ograniczyć wylesianie, lepiej zarządzać gruntami i przejść na 
zrównoważone ekologicznie rolnictwo. 

Musimy radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla i zacząć usuwać go z atmosfery. Proces fotosyntezy 
przeprowadzany przez rośliny i plankton jest najlepszą dostępną technologią usuwania dwutlenku węgla, więc 
powinniśmy chronić i odbudowywać ekosystemy oraz zapobiegać ich niszczeniu. Potrzebujemy transformacji, która 
nikogo nie pomija, aby uniknąć sytuacji, w której ludzie bardziej będą obawiać się proponowanych działań niż skutków 
zmian klimatycznych. 

Aby móc być globalnym liderem w Chinach, Europa musi przekonać swoich partnerów, że już podejmuje 
działania na rzecz bioróżnorodności w ramach Unii i poza nią. 

Potrzebujemy troski o różnorodność biologiczną obecnej w decyzjach politycznych na wszystkich szczeblach – od 
rolnictwa po plany dotyczące energetyki i transportu poszczególnych krajów. Przekształcenie naszej cywilizacji 
i gospodarki w bardziej ekologicznie zrównoważoną wymagać będzie bardziej powiązanego sposobu myślenia i 
całościowego podejścia do polityki społecznej.

Część podmiotów gospodarczych jest już świadoma ich zależności od zasobów naturalnych w zakresie żywności, włókien 
i materiałów budowlanych. Ekosystemy zapylają uprawy, filtrują wodę, pomagają w rozkładzie odpadów i regulują 
klimat. Utrata przyrody wiąże się z bezpośrednimi kosztami dla przedsiębiorstw w zakresie ryzyka operacyjnego, 
ciągłości łańcuchów dostaw, ryzyka związanego z odpowiedzialnością, zagrożenia własnej reputacji, udziału w rynku i 
kwestii finansowych.

Wiodące firmy dostrzegają te zagrożenia, ale ich zrozumienie nie jest jeszcze powszechne. Często obserwuje się brak 
wiedzy na temat tego, w jaki sposób modele biznesowe oraz pozyskiwanie materiałów uzależnione jest od przyrody i 
różnorodności biologicznej. Polityka ekologiczna powinna zapewniać ramy, które umożliwiają przedsiębiorstwom przyjęcie 
modeli konsumpcji i produkcji wspierających ochronę i zrównoważone ekologicznie wykorzystanie bioróżnorodności. 
Podejście sprzyjające różnorodności biologicznej zbuduje w oczach klientów wartość przedsiębiorstwa, co przyniesie 
ogółowi nowe możliwości handlowe.

Odnośniki:

Europejskie „zielone porozumienie”:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-
change/#ixzz67LcfLAVb

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-change/#ixzz67LcfLAVb
https://www.newscientist.com/article/2201697-destruction-of-nature-is-as-big-a-threat-to-humanity-as-climate-change/#ixzz67LcfLAVb
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Czy mamy dobre przykłady do naśladowania?

Wiele firm dostrzega obecnie znaczenie oceny, wyceny i rozliczania swojego wpływu na kapitał naturalny 
i usługi ekosystemowe oraz swojego uzależnienia od nich. Przedsiębiorstwa te rozumieją, w jaki sposób może 
to pomóc im w ocenie ryzyka finansowego i zapewnić im kompleksowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju w XXI w. 

Korzyści dla przedsiębiorstw to: 

 ✖ długoterminowa rentowność modeli biznesowych, 

 ✖ oszczędność kosztów,

 ✖ zwiększenie wydajności operacyjnej,

 ✖ wzrost udziału w rynku, 

 ✖ dostęp do nowych rynków, produktów i usług, 

 ✖ przewidywalne i stabilne łańcuchy dostaw, 

 ✖ lepsze relacje z interesariuszami i klientami.

Duże firmy aktywnie angażują się w zawiązanej podczas szczytu klimatycznego w Nowym Jorku w 2019 r. koalicji na 
rzecz rozwiązań opartych na przyrodzie.

Europejscy liderzy finansowi opracowują metody pomiaru ich wpływu na poziomie portfela finansowego. 
Platforma łącząca świat biznesu i bioróżnorodności obejmuje szereg studiów przypadku z całej Europy: https://ec.europa.
eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

Dysponujemy wieloma dobrymi przykładami, którymi mogą kierować się decydenci tworzący politykę 
środowiskową. Działania ukierunkowane na rzecz ochrony środowiska w Europie często okazywały się skuteczne. 
Przykładowo ryś iberyjski został uratowany, choć był na krawędzi wyginięcia (wzrost liczebności z 52 osobników w 
2002 r. do 327 w 2014 r.), natomiast populację orła iberyjskiego udało się zwiększyć z około 30 par hodowlanych w 
latach siedemdziesiatych XX w. do ponad 300 par w 2011r. – do obydwu sukcesów przyczyniła się pomoc unijnego 
funduszu LIFE. Od 1992 r. z unijnego funduszu LIFE przeznaczono ponad 3 mld euro na projekty przyrodnicze w całej 
Europie.

Więcej przykładów można znaleźć w dziale poświęconym nagrodom Natura 2000:  
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

Więcej przykładów o unijnym funduszu LIFE można znaleźć  
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Tutaj można zapoznać się z innymi przykładami wprowadzanych w Europie rozwiązań opartych na przyrodzie:  
https://oppla.eu/nbs/case-studies;  
natomiast przykłady ze świata znaleźć można tutaj: https://nature4climate.org/nbs-case-studies/ 

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
https://oppla.eu/nbs/case-studies
https://nature4climate.org/nbs-case-studies/
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Jakie działania podejmuje Europa, aby rozwiązać ten problem?
 ✖ Europejski Zielony Ład tworzy ramy ambitnego programu, którego potrzebujemy.

 ✖ Europa przewodzi kampanii na rzecz przyjęcia ambitnego porozumienia w Chinach w przyszłym roku.

 ✖ Została przyjęta nowa europejska strategia walki z utratą bioróżnorodności

 ✖ Unia Europejska w znacznym stopniu wspiera, w tym finansowo, projekty ochrony różnorodności biologicznej na 
całym świecie.

Wysiłki Europy mające na celu powstrzymanie utraty bioróżnorodności na ziemi i pod jej powierzchnią 
obejmują strategię 2020 dotyczącą bioróżnorodności (Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny 
– strategia ochrony różnorodności biologicznej UE do 2020 r.), plan działania 2017 mający na celu poprawę jej 
wdrażania (plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki) oraz efektywne przepisy, takie jak dyrektywy ptasia i 
siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej oraz sieć obszarów chronionych 
Natura 2000.

Chociaż dotychczas nie udało się osiągnąć znaczących sukcesów w powstrzymywaniu utraty różnorodności biologicznej, 
sytuacja powinna ulec zmianie wraz z przyjęciem nowej strategii. 

Opracowywana strategia dotycząca różnorodności biologicznej będzie obejmować ambitne i realistyczne 
zobowiązania. Jej główne elementy to: lepsza ochrona przyrody, ambitny plan odtworzenia środowiska naturalnego, 
mający na celu przywrócenie zdrowych ekosystemów oraz stworzenie wytycznych, które przyspieszą wprowadzenie 
zmian o charakterze transformacyjnym. Celem jest zachęcenie do włączania ekosystemów i usług ekosystemowych we 
wszystkie działania gospodarcze, zgodnie z zasadą nieszkodzenia różnorodności biologicznej i klimatowi.

Europa będzie dążyć to tego aby światowi przywódcy przyjęli ambitne, globalne porozumienie ramowe w 
celu ochrony różnorodności biologicznej. Będzie to odpowiednik uzgodnionego w Paryżu celu dotyczącego ograniczenia 
wzrostu temperatury do 1,5 °C. Podczas 15. posiedzenia Konferencji Stron (COP15) Konwencji o różnorodności 
biologicznej przeanalizowany zostanie postęp w realizacji obecnych celów w zakresie różnorodności biologicznej na 
świecie oraz uzgodnione zostaną ambitniejsze plany na kolejne dziesięć lat. 

Ogólny cel będzie oparty na zobowiązaniach poszczególnych krajów dotyczących sposobu realizacji założonych celów, 
solidnym mechanizmie monitorowania i przeglądu strategii oraz odpowiednich krokach w zakresie finansowania i 
budowania potencjału. Porozumienie powinno również obejmować ambitne i wymierne cele dotyczące stanu 
bioróżnorodności, czynników powodujących jej utratę oraz kluczowych czynników umożliwiających realizację celów, 
takich jak finansowanie i lepszy stan wiedzy. 

W ramach nowego „zielonego porozumienia” Europa stanowczo zobowiązuje się do realizacji trzech priorytetów nowej 
strategii na rzecz bioróżnorodności, w tym chronienia jej przed przyszłymi szkodami, naprawienia szkód już zaistniałych 
oraz dbania o to, aby troska o różnorodność biologiczną leżała w centrum wszystkich pozostałych obszarów polityki. 

Na arenie międzynarodowej Unia Europejska w znacznym stopniu wspiera ochronę różnorodności biologicznej i 
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Przeznacza ponad 350 mln euro rocznie na kwestię bioróżnorodności 
w krajach rozwijających się poprzez programy bezpośrednio ukierunkowane na różnorodność biologiczną oraz programy 
promujące włączanie tej kwestii do innych sektorów. Na przykład w 2018 r. Unia Europejska sfinansowała 66 obszarów 
chronionych w 27 krajach Afryki Subsaharyjskiej.

Jako długoterminowy cel Europa wyznaczyła sobie powstrzymanie utraty lasów na świecie najpóźniej do 2030 r. oraz 
zmniejszenie wycinania lasów tropikalnych o 50 % do 2020 r. Unijne umowy o wolnym handlu obejmują rozdziały 
dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju, które zawierają postanowienia dotyczące ochrony środowiska, zmian 
klimatycznych, bioróżnorodności i lasów – w tym obowiązek skutecznego wdrożenia umów, takich jak porozumienie 
paryskie oraz konwencja o różnorodności biologicznej.

Odnośniki:
Europejskie „zielone porozumienie”: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

Strategia UE w zakresie różnorodności biologicznej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?uri=CELEX:52011DC0244

Sieć Natura 2000: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htmSi

Przepisy UE dotyczące ochrony przyrody: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm

Plan działania UE: https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf

Przykłady europejskich projektów rozwojowych: https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en
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Co mogę zrobić osobiście?
 ✖ Rozmawiać na temat utraty różnorodności biologicznej.

 ✖ Kontrolować zużywanie przez siebie zasobów

 ✖ Włączyć się w kampanię, aby uzyskać i rozpowszechniać wiedzę na ten temat.

Zamiast wątpić, działaj! Podejmując na początku małe kroki, łatwiej będzie Ci przejść do bardziej ambitnych działań. 
Zacznij od rozmowy o tych problemach z rodziną i znajomymi. Porusz temat w pracy lub w szkole. Naukowcy udowodnili, 
że potrzeba zaledwie niewielkiej liczby oddanych i pojednawczo nastawionych osób, aby doprowadzić do znaczących 
zmian społecznych – czasem wystarczy tylko 3,5 %!

Wywieraj presję na decydentów – listy i e-maile mogą przynieść niesamowity efekt. 

Możliwości jest wiele. Możesz zacząć od zastanowienia się nad własnym śladem węglowym i tym, jak możesz go 
zredukować – ocieplając dom, rozważając kwestie zaopatrzenia w energię oraz wybierając zrównoważone ekologicznie 
formy transportu. Zastanów się nad ubraniami, które kupujesz – jakich naprawdę potrzebujesz i czy muszą to być 
nowe rzeczy. Zastanów się nad wakacjami – może warto spędzić więcej czasu w jednym miejscu zamiast odwiedzać 
wiele miejsc. Pomyśl o swoich finansach – czy Twój bank używa Twoich środków inwestycyjnych w sposób przyjazny 
środowisku?

Wyszukuj produkty i usługi wyróżnione unijnym znakiem ekologicznym Ecolabel, poświadczającym doskonałość 
środowiskową i przyznawanym produktom i usługom spełniającym wysokie normy środowiskowe w całym cyklu 
użytkowania. 

Podczas zakupów spożywczych spróbuj wybierać produkty lokalne i sezonowe. W ten sposób ograniczysz ukrytą 
emisję dwutlenku węgla wynikającą z ich transportu i przechowywania. Jeśli to możliwe, kupuj żywność ekologiczną – 
zawiera ona mniej pestycydów, jest zwykle świeższa, ponieważ pozyskiwana jest lokalnie, i jest bardziej przyjazna dla 
środowiska, jako że gospodarstwa ekologiczne są z natury bardziej zrównoważone ekologicznie. Rozważ spożywanie 
mniejszej ilości mięsa – dobrze zbilansowana dieta jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska.

Zastanów się nad swoimi nawykami konsumpcyjnymi. Przyczyny znacznej części utraty bioróżnorodności można szukać 
w naszym zapotrzebowaniu na surowce pierwotne, takie jak drewno i tekstylia. Czy przyczyniasz się do tego problemu? 
Kierując się zasadą czterech „r” – refuse, reduce, repair, recycle (odrzuć, ogranicz, napraw, odzyskaj) – już pomagasz 
zwalczać utratę różnorodności biologicznej. 

Odnośniki:

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf

Kampania Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) na rzecz 
zrównoważonego ekologicznie stylu życia: 

https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-
activate-sustainable-986f2ec847e0

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/biodiversity_tips/en.pdf
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
https://medium.com/disruptive-design/introducing-the-anatomy-of-action-a-unep-x-unschool-collaboration-to-activate-sustainable-986f2ec847e0
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