
 
Utrata bioróżnorodności: znaczenie i przyczyny
 

Działalność człowieka powoduje coraz szybkie znikanie gatunków roślin i zwierząt.
Dlaczego tak się dzieje i jakie znaczenie ma różnorodność biologiczna?
 
Bioróżnorodność, lub różnorodność biologiczna, w ostatnich latach spada w alarmującym
tempie. Główne powody to działalność człowieka, np. zmiana użytkowania gruntów i
zanieczyszczanie środowiska, oraz zmiana klimatu.
 
Komisja Europejska przedstawiła nową strategię ochrony różnorodności biologicznej 2030 w
maju 2020 r., po apelach ze strony Parlamentu Europejskiego w styczniu 2020 r. o zajęcie się
głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej i o ustalenie prawnie
wiążących celów.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level


Na sesji plenarnej w czerwcu 2021 r. Parlament przyjął stanowisko w sprawie „Unijnej strategii
na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”, zaby zapewnić, że
do 2050 r. ekosystemy na świecie będą odtworzone, odporne i odpowiednio chronione. 
 
W czwartek 16 stycznia posłowie do PE wezwali do ustanowienia prawnie wiążących celów w
kierunku zatrzymania utraty bioróżnorodności podczas szczytu ONZ o bioróżnorodności
(COP15) w Chinach w październiku 2020. Na tej konferencji spotkają się strony Konwencji o
różnorodności biologicznej z 1993 r., aby zadecydować o strategii na kolejne lata. Parlament
chce, aby Unia Europejska przejęła inicjatywę, zapewniając, że do 2030 r. obszary naturalne
będą stanowić 30% terytorium UE oraz że zachowanie bioróżnorodności będzie brane pod
uwagę we wszystkich unijnych politykach.
 
Czym jest bioróżnorodność? 
Bioróżnorodność jest definiowana jako zróżnicowanie życia na naszej planecie we wszystkich
jego formach. Składa się na nią liczba gatunków, ich zmienność genetyczna i interakcje tych
form życia w złożonych ekosystemach.
 
W raporcie ONZ opublikowanym w 2019 r. naukowcy ostrzegają, że wyginięcie grozi milionowi
gatunków, z szacunkowych 8 milionów; w wielu przypadkach to kwestia dekad. Niektórzy
badacze uważają nawet, że jesteśmy w trakcie szóstego masowego wymierania gatunków w
historii Ziemi. Podczas wcześniejszych masowych wymierań, szacuje się, że wyginęło między
60% a 95% wszystkich gatunków. Powrót ekosystemów do normy po takim zdarzeniu zajmuje
miliony lat.
 
Fakty i liczby o zagrożonych gatunkach w Europie
 
Dlaczego bioróżnorodność jest ważna? 
Zdrowe ekosystemy zapewniają nam wiele podstawowych rzeczy, których istnieje bierzemy za
pewnik. Rośliny przetwarzają energię słoneczną, udostępniając ją innym formom życia. Bakterie
i inne żywe organizmy rozkładają materię organiczną na składniki odżywcze, zapewniając
roślinom zdrową glebę do wzrostu. Zapylacze są niezbędne dla rozmnażania roślin,
gwarantując produkcję żywności. Rośliny i oceany to ważne pochłaniacze dwutlenku węgla.
Cykl wodny w dużej mierze polega na żywych organizmach.
 
Krótko mówiąc, bioróżnorodność daje nam czyste powietrze i wodę, dobrej jakości glebę i
zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu i dostosowywać się do niej oraz
ogranicza skutki katastrof naturalnych.
 
Ponieważ żywe organizmy oddziałują na siebie nawzajem w dynamicznych ekosystemach,
zniknięcie jednego gatunku może mieć daleko idące konsekwencje dla łańcucha pokarmowego.
Nie można dokładnie przewidzieć jaki wpływ masowe wymieranie miałoby dla ludzi, ale wiemy,
że bioróżnorodność pozwala nam się rozwijać.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20210604IPR05513/bioroznorodnosc-pe-apeluje-o-wiazace-cele-by-chronic-ludzi-i-dzikie-zwierzeta
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200109IPR69908/to-save-biodiversity-meps-call-for-binding-targets-at-global-and-eu-level
https://www.cbd.int/convention/
https://www.cbd.int/convention/
https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200519STO79424/zagrozone-gatunki-w-europie-fakty-i-liczby-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191129STO67758/co-powoduje-spadek-liczebnosci-pszczol-i-innych-zapylaczy-infografiki
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiana-klimatu/20190926STO62270/czym-jest-neutralnosc-emisyjna-i-jak-mozemy-ja-osiagnac-do-2050-r


Co proponuje Parlament? 
Posłowie zdecydowanie poparli cele UE dotyczące ochrony co najmniej 30% unijnych obszarów
morskich i lądowych (lasów, terenów podmokłych, torfowisk, łąk i ekosystemów przybrzeżnych)
oraz aby 10% oceanów i obszarów lądowych UE, w tym wszystkie pozostałe lasy pierwotne i
starodrzewy oraz inne ekosystemy bogate w węgiel, pozostały zasadniczo nienaruszone.
 
Chcą, aby cele były wiążące dla krajów UE i realizowane przez nie na szczeblu krajowym, we
współpracy z regionalnymi i lokalnymi władzami.
 
Zaniepokojeni spadkiem liczby owadów zapylających, eurodeputowani wezwali również do
pilnego przeglądu unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających.
 
Jak zachować różnorodność biologiczną: polityka UE 
 

Główne przyczyny utraty różnorodności biologicznej
• 	Zmiana sposobu użytkowania gruntów (np. wylesianie, intensywna gospodarka
monokulturowa, urbanizacja)

• 	Bezpośrednia eksploatacja, np. polowania i przełowienie

• Zmiana klimatu

• 	Zanieczyszczenie środowiska

• Inwazyjne gatunki obce

Więcej informacji
W skrócie: Przygotowanie ram ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. [EN]
Magazyn Horizon: Utrata bioróżnorodności [EN]
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https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/index_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200519STO79422/jak-zachowac-roznorodnosc-biologiczna-polityka-ue
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646121/EPRS_ATA(2020)646121_EN.pdf
https://horizon-magazine.eu/article/biodiversity-loss.html

