
 
Biologinės įvairovės nykimas: kas tai ir kodėl tai
svarbu
 
Dėl žmonių veiklos augalų ir gyvūnų rūšys nyksta vis sparčiau. Kokios yra biologinės
įvairovės nykimo priežastys ir kodėl tai svarbu?
 

2020 m. gegužę Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki 2030 m. skirtą
kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais ją saugant ir atkuriant, skatinant
įvairių aplinkos, ekonomikos ir socialinių sričių pokyčius.
 
 
Sausio 16 d. EP nariai ragino biologinės įvairovės konferencijos (COP 15) dalyvius sutarti dėl
teisiškai įpareigojančių tikslų, kurie būtų panašūs į Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. JT

Straipsnis
09-06-2021 - 18:15
20200109STO69929

 © Shutterstock.com/Simon Bratt

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

1 I 3

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12096-EU-2030-Biodiversity-Strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20200109IPR69908/ep-ragina-isipareigoti-issaugoti-biologine-ivairove-europoje-ir-pasaulyje
https://www.cbd.int/convention/


biologinės įvairovės konvencija įsigaliojo 1993 m. gruodžio 29 d., o EP delegacija 15-ajame
COP 15 susitikime Kunminge (Kinija) dalyvaus nuo 2020 m. spalio 19 d. iki lapkričio 1 d.
 
 
2021 m. birželio 9 d. priimtoje rezoliucijoje EP nariai pritaria ES biologinės įvairovės strategijoje
numatytam tikslui užtikrinti, kad iki 2050 m. visos ekosistemos būtų atkurtos, atsparios ir
tinkamai apsaugotos.
 
 
 
Daugiau apie ES priemones biologinei įvairovei išsaugoti skaitykite čia.
 
 
 
Kas yra biologinė įvairovė? 
 
Biologinė įvairovė tradiciškai apibrėžiama kaip visų gyvybės formų žemėje įvairovė. Ji apima
organizmų rūšis, jų genetinę įvairovę ir šių gyvybės formų sąveiką ekosistemose.
 
2019 m. išleistame JT pranešime mokslininkai perspėjo, kad milijonui gyvūnų visame pasaulyje
gresia išnykimas. Kai kurie tyrėjai net mano, kad esame ant šešto masinio išnykimo žemės
istorijoje slenksčio. Anksčiau vykę masiniai išnykimai sunaikino nuo 60 iki 95 proc. visų gyvūnų
rūšių. Ekosistemoms atsistatyti reikia milijonų metų.
 
 
 
Daugiau apie nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis Europoje skaitykite čia.
 
Kodėl ji svarbi?
 
Biologinė įvairovė atlieka visuomenei svarbias ekosistemos funkcijas: aprūpina maistu ir gėlu
vandeniu, apdulkina augalus, saugo nuo potvynių ir t.t. Augalai minta saulės energija ir gamina
energiją reikalingą kitoms gyvybės formoms. Bakterijos ir kiti gyvi organizmai skaido organines
medžiagas į maistines medžiagas, suteikdami augalams sveiką dirvą.
 
Europos Sąjungoje apie 84 proc. kultūrinių augalų rūšių ir 78 proc. laukinių gėlių rūšių bent iš
dalies yra priklausomos nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo. Vabzdžių ir kitų gyvūnų atliekamas
apdulkinimas užtikrina didesnę vaisių, daržovių, riešutų ir sėklų įvairovę bei kokybę.
 
Pagrindinės natūralios anglies saugyklos yra dirvožemis, miškai ir vandenynai. Skaičiuojama,
kad natūralūs telkiniai per metus pašalina nuo 9,5 iki 11 gigatonų CO2.
 
Kadangi gyvieji organizmai sąveikauja dinamiškose ekosistemose, vienos rūšies išnykimas gali
turėti didelę įtaką maisto grandinei. Kol kas sunku numatyti masinio išnykimo padarinius
žmonijai, tačiau žinome, kad šiuo metu gamtos įvairovė leidžia mums klestėti.
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https://www.cbd.int/convention/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/press-room/20210604IPR05513/ep-siekia-privalomu-biologines-ivairoves-apsaugos-tikslu
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200519STO79422/biologines-ivairoves-issaugojimas-es-priemones
https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20200519STO79424/nykstancios-augalu-ir-gyvunu-rusys-europoje-faktai-ir-skaiciai
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20191129STO67758/kodel-mazeja-biciu-ir-kitu-apdulkintoju-infografikas
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/klimato-kaita/20190926STO62270/kaip-neutralizuoti-anglies-dioksido-poveiki-iki-2050-uju


Papildoma informacija
EP tyrimų tarnybos analizė
EK informacija
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646121/EPRS_ATA(2020)646121_EN.pdf
https://horizon-magazine.eu/article/biodiversity-loss.html

