
 
A veszélyeztetett és a kihalás szélén álló fajok
Európában (infografika)
 
A Földön a becslések szerinti 8 millió fajból 1 milliót a kihalás veszélye fenyeget.
Infografikán mutatjuk az Európában veszélyeztetett  fajokat, az EU stratégián dolgozik a
megmentésükért.
 
A bolygónkon élő növények és állatok sokfélesége riasztó mértékben csökkent az elmúlt
években, főként az olyan emberi tevékenységek következtében, mint a földhasználat (így az
élőhelyük lecsökkenése), a környezetszennyezés és az éghajlatváltozás.
 
 
A biológiai sokféleség alapvető fontosságú az egészséges ökoszisztémához és az emberi
élethez is. A veszélyeztetett fajok védelme érdekében a Parlament állásfoglalást fogadott el az „
 A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia: Hozzuk vissza a természetet az
életünkbe!” címmel, amely a biológiai sokféleség csökkenésének fő okaival foglalkozik, és
jogilag kötelező érvényű célokat fogalmaz meg.
 
 
A Bizottság már ismertette a stratégiáját, infografikán mutatjuk a leginkább veszélyeztetett
fajokat.
 
 
Veszélyeztetett fajok Európában
 
A Természetvédelmi Világszövetség egy, a veszélyeztetett fajokról szóló tiltólistán vezeti a
kihalással fenyegetett növényeket és állatokat.
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1 677 faj
a Természetvédelmi Világszövetség szerint a 15 060 becsült európai
faj közül legalább 1 677-at a kihalás veszélye fenyeget
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200109STO69929/a-biologiai-sokfeleseg-csokkenese-mi-az-oka-es-miert-aggalyos
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0179_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12096-EU-2030-Biodiversity-Strategy
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/european-red-list-threatened-species


A kihalás szélére került fajok közül a leginkább veszélyeztetettek a csigák, kagylók és halak.
 
 
Európa őshonos fáinak több mint felét, például a gesztenyefát is veszély fenyegeti, míg a
kétéltűek és hüllők körülbelül egyötöde veszélyeztetett.
 
 
Az emlősök közül a sarki róka, az európai nyérc, a mediterrán barátfóka, az észak-atlanti bálna
és a jegesmedve jelenleg a leginkább veszélyeztett Európában.
 
 
A méhek és más beporzó fajok is ijesztő mértékben csökkennek a kontinensen, tízből egy
méhet és pillangót a kihalás fenyeget, pedig létfontosságúak az európai környezet és gazdaság
számára.
 

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

2 I 4

https://portals.iucn.org/library/node/48512
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20191129STO67758/a-mehek-es-mas-beporzo-fajok-csokkenesenek-okai-es-kovetkezmenyei


2015 óta 36 faj halt ki Európában a Természetvédelmi Világszövetség nyilvántartása szerint.
Köztük sok édesvízi hal, és más édesvízi puhatestű, csiga és a Pensée de Cry névre hallgató
lila virág.

Veszélyeztetett növények és állatok
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További kutatásokra van szükség főleg a méhek, a tengeri emlősök és a halak helyzetének
felméréséhez.
 
 
 
Az uniós állatjóléti és állatvédelmi szabályokról ide kattintva olvashat többet.
 
További információ
A méhek és más beporzó fajok csökkenésének okai és következményei (infografika)
A méhek és más beporzó fajok védelmét sürgeti az EP (videó)
Uniós lépések az állatok védelméért
Biodiverzitás: az EU területének 30 százalékát védetté kellene nyilvánítani, mondja a
Parlament
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200624STO81911/az-unios-allatjoleti-es-allatvedelmi-szabalyokrol-kozerthetoen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20191129STO67758/a-mehek-es-mas-beporzo-fajok-csokkenesenek-okai-es-kovetkezmenyei
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20191213STO69018/a-mehek-es-mas-beporzo-fajok-vedelmet-surgeti-az-ep
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/az-allatok-jolete-es-vedelme
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05513/biodiverzitas-az-eu-teruletenek-30-at-vedette-kellene-nyilvanitani
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210604IPR05513/biodiverzitas-az-eu-teruletenek-30-at-vedette-kellene-nyilvanitani

