
 
Zagrożone gatunki w Europie: fakty i liczby
(infografika)
 
Jeden na osiem  milionów gatunków na całym świecie jest zagrożony wyginięciem.
Dowiedz się, ile gatunków w Europie jest zagrożonych lub wymarło oraz które to gatunki.
 
Gatunki zagrożone to rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem. Główne powody to utrata i
degradacja siedlisk, ale także m.in. zanieczyszczenie środowiska, zmiana klimatu i inwazyjne
gatunki obce. Różnorodność biologiczna ma jednak kluczowe znaczenie dla zdrowych
ekosystemów i życia ludzkiego.
 
Aby chronić zagrożone gatunki, Parlament przyjął stanowisko w sprawie „Unijnej strategii na
rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia”, zajmującej się
głównymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej i ustalającej prawnie
wiążące cele.
 
Podczas gdy Parlament zagłosował nad nową strategią bioróżnorodności 2030, Ty dowiedz się
więcej o zagrożonych gatunkach i utracie różnorodności biologicznej w Europie.
 
Zagrożone gatunki w Europie 
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) stworzyła europejską czerwoną listę gatunków
zagrożonych wyginięciem, aby można było podjąć działania w celu ich ocalenia.
 

Z 1677 europejskich gatunków zagrożonych wyginięciem, najbardziej zagrożone są ślimaki,
małże i ryby.
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1677 gatunków
Według IUCN, co najmniej 1677 gatunków z 15 060 ocenionych przez
nich europejskich gatunków jest zagrożonych wyginięciem.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200109STO69929/utrata-bioroznorodnosci-znaczenie-i-przyczyny
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.iucn.org/regions/europe/our-work/species/european-red-list-threatened-species
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/species/european-red-list-threatened-species


Ponad połowa endemicznych gatunków drzew Europy, w tym kasztanowiec, Heberdenia
excelsa i jarzębina, jest zagrożona, w porównaniu do ok. jednej piątej płazów i gadów.
 
Lis arktyczny, norka europejska, foka mniszka śródziemnomorska, waleń biskajski i niedźwiedź
polarny należą obecnie do najbardziej zagrożonych ssaków w Europie.
 
Liczebność zapylaczy również się zmniejsza. Jeden na 10 europejskich gatunków pszczół i
motyli jest zagrożony wyginięciem.
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https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-013.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191129STO67758/what-s-behind-the-decline-in-bees-and-other-pollinators-infographic


Wymarłe gatunki w Europie 
Według IUCN w 2015 r., w Europie było 36 wymarłych gatunków, takich jak wiele ryb
słodkowodnych, kilka innych gatunków Coregonus (rodzaj łososia), słodkowodny mięczak

Zagrożone gatunki w Europie
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https://www.iucn.org/downloads/red_list_overview_new_1.pdf


Graecoanatolica macedonica (mały ślimak słodkowodny unikalny dla jeziora Dojran na granicy
Grecji i Północnej Macedonii) i Pensée de Cry - rodzaj fiołka. Spośród ssaków, tur i sarduszka
bezogonowa - kuzynka królika - wymarły odpowiednio w XVII i XVIII wieku.
 
Konieczne są dalsze badania w celu oceny sytuacji, w szczególności w kwestii pszczół, ssaków
morskich i ryb.
 
Dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt
 
Więcej informacji
Ochrona zapylaczy: do czego dąży Parlament Europejski (wideo)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/dobrostan-i-ochrona-zwierzat/20200624STO81911/dobrostan-i-ochrona-zwierzat-przeglad-przepisow-ue-wideo
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191213STO69018/ochrona-zapylaczy-do-czego-dazy-parlament-europejski-wideo

