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A Biológiai Sokféleség
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Az ENSZ a
hazánk által
is ratiﬁkált Biológiai Sokféleség
Egyezmény elfogadásának évfordulóját
a Biológiai Sokféleség Világnapjává

nyilvánította.
2001-ben az
Európai Unió,
majd 2003-ban
hazánk is vállalta, hogy megállítja a biodiverzitás
csökkenését 2010-ig.

A Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport
a Biodiverzitás Megőrzéséért (CEEWEB)
a régióban természetvédelmi téren
tevékenykedő civil szervezetek hálózata.
www.ceeweb.org

CEEWEB

Ideje lenne átgondolni, hogy mit jelent számunkra a jólét, és
milyen árat vagyunk hajlandóak ﬁzetni érte. Mert mindannyiunk
bőrére megy…

Azzal, hogy az emberiség mind több visszafordíthatatlan változást okoz a természetben, és ezáltal csökkenti ezt a bámulatos sokféleséget, felmérhetetlen kockázatot vállal. Míg jelenleg
Földünk tartalékainak használata árán igyekszünk gazdasági
teljesítményünket és a jólétünket növelni, addig az emberiség
túlnyomó része ebből sem részesül.

Mindez együttesen teszi lehetővé, hogy van búzát termő földünk, stabil éghajlatunk, ivóvizünk, és még a szennyező anyagok sem tették élhetetlenné környezetünket. Ha az egyik természeti erőforrást túlhasználjuk, annak egy másik látja kárát. És
a gyerekeink már sosem ismerik meg azt, ami számunkra még
természetes.

Hogy mindez min múlik? Megszámlálhatatlan tényezőn. A
baktériumtól a bálnáig minden élőlény része annak a bonyolult
rendszernek, amit úgy hívunk: természet. Nemcsak a fajokon
belüli és fajok közötti sokféleség, hanem a közöttük fellelhető
számtalan kapcsolat is nélkülözhetetlen a természet működéséhez.

Ki ne szeretné a tavaszi szellőt? A nyári napsütést? A pillangókat az udvaron és a dombokat a határban? Hogy virágzik a rét
és terem a cseresznye? És mélyeket lélegezni a friss levegőből,
bármerre is jár?

Koﬁ Annan ENSZ-főtitkár által
indított világméretű felmérés
az ökoszisztémák és az emberi
jólét közötti kapcsolatról és a
szükséges társadalmi válaszokról:
www.millenniumassessment.org

22 MAY
International
Biodiversity Day

The United
Nations
proclaimed
May 22 The
International Day for
Biological Diversity
to commemorate the
adoption of the text
of the Convention on
Biological Diversity, which
is ratiﬁed by almost

all European
states, as well
as the European
Community.
In 2001 the
European Union, and
two years later PanEuropean Ministers of
Environment committed
themselves to halt the loss
of biodiversity by 2010.

The Central and East European
Working Group for the Enhancement
of Biodiversity (CEEWEB) is a network
of nature conservation NGOs active
in the CEE region.
www.ceeweb.org

CEEWEB

It is time to rethink what well-being means to us and what
price we are ready to pay for it. Because this affects all of us.

By causing more and more irreversible changes in the environment and thus decreasing biodiversity, mankind is taking
an immeasurable risk. While we strive to boost our economic
performance and our well-being at the expense of the Earth’s
resources, the majority of mankind does not have a share of
its produce.

All these together ensure that our ﬁelds yield crop, that we
have a stable climate, drinking water and that pollution still has
not made our environment unliveable. If we overuse a natural
resource, it damages other ones. And our children will never
experience those things, which once were natural to us.

What it depends on? On countless things. From microorganisms to whales every living creature is part of the complex system that we call nature. Not only the variety within and between
species, but also the countless interactions between them are
indispensable for nature to function properly.

Who doesn’t like the spring breeze? The sunshine in the summer? The butterﬂies in the garden and the hills in the distance?
That the meadows are blooming and the trees are bearing cherries? And breathing pure, fragrant air, wherever one goes?

Global assessment on the links
between ecosystems and human
well-being, as well as on response
options launched by Koﬁ Annan
UN Secretary-General:
www.millenniumassessment.org

