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IUCN global protected planet report 2016



WWF Living Planet report 2016



State of Nature in EU (EC 2012) - él őhelyek



Változatlan globális veszélyeztet ő tényezők

Élőhelyek pusztulása és eltűnése

A fajok túlzott kizsákmányolása

Környezetszennyezés

Invazív fajok és betegségek

Éghajlatváltozás



A biodiverzitás csökkenése globális környezeti válságb a 
van beágyazva, melyek nemcsak a természetes él ővilág, 
hanem az emberi társadalmak egészét is veszélyeztetik. 
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21. századi mérföldkövek



Párizsi klímamegállapodás

ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény részes feleinek 21. találkozója, Párizs;
2015. december 12-én a Párizsi egyezmény aláírása;
195 ország – köztük Kína és az USA – konszenzusa.

• A Föld átlaghőmérséklet emelkedése 2 oC alatt, de inkább 1,5 oC alatt maradjon.
• A fejlett államok elismerték fokozott felelősségüket a klímaváltozás kiváltásában.
• 2020-ig évente 100 Mrd USD a fejlődő államoknak.
• 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének önkéntes folyamatát.
• Globálisan tisztázott célok, de az egyes országok vállalásait nem tartalmazza.
• Távlati cél, hogy 2050 utánra üvegházhatású gázsemlegesség alakuljon ki.



ENSZ Fenntartható Fejl ődési Célok

Az ENSZ közgyűlése 2015. szeptember 25-én fogadta el.

A 2030-ig tartó időszakra 17 témakör mentén 169 célkitűzés.

Rendszerszerűen gyűjti össze a modernkori társadalmak összes komoly 
kihívását, melyek egyúttal a globális környezeti krízisnek is alkotóelemei.

A program célja az emberiséget, a Földet és a jólétet szolgáló cselekvési terv.

A Részes Felek önkéntesen jelentenek a végrehajtásról.  





ENSZ Fenntartható Fejl ődési célok
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Jelenlegi világunk átalakulásának fő hajtóereje valószínűleg a klímaváltozás elleni 
fellépés és a véges erőforrásokra igazságosabb elosztására alapuló fejlődés lesz. 

A természeti környezetnek ezek végrehajtásában elemi szerepe van, ami a 
természetvédelem számára új funkciók tudatos felvállalását jelenti. 

Ha a természeti környezet védelmét ebbe a szélesebb társadalmi kontextusba 
helyezzük, akkor az vissza fog a védett területek célkitűzéseire és a választott 
megoldásokra. 

A természetvédelem elemi feltétele az erős társadalmi érdekeltség és a természeti 
környezet összes funkciójának elismertetése.  
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Ferenc Pápa "Laudato si" enciklika

A környezetszennyezés, a klímaváltozás, az élővilág pusztítás és a fogyasztói 
kultúra (throwaway culture) erkölcsi felelőségéről beszél.

Természettudományos tényeket (pl.: üvegházhatás) vallási környezetben is 
megerősít.  

"Climate as common good."

Célzott figyelmeztetéseket fogalmaz meg 
(politikusok, korrupció, rövidtávú gazdasági érdekek,..)



EC Special Eurobarometer 436 (2015) 



EC Special Eurobarometer 436 (2015) 



EC Special Eurobarometer 436 (2015) 





• Megállapítja, hogy a biodiverzitás csökkenés továbbra is zajlik;
• levezeti, hogy magántulajdonú N2000 területen kevesebb eszköz áll 

rendelkezésre a természeti értékek megőrzésére, mint állami területen;
• megállapítja, hogy a természeti örökség védelme strukturális elv, vagyis minden 

jogalkotást át kell, hogy hasson;
• a visszalépés tilalmát kiterjeszti a végrehajtás eszköztárának csökkenésére is.




