Doğayı ve biyoçeşitliliği korumak için
yapabileceğiniz pek çok şey var:

Bilinçli ve sorumlu bir tüketici olun:
Günlük seçimleriniz çevremizi etkileyebilir.
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Hepimiz çözümün
bir parçası olabiliriz

Avrupa’nın biyoçeşitliliğini
korumak adına atılan adımlar
doğaya ve insanlara çok
fayda sağlamış olsa da, daha
yapılacak çok şey var. Natura
2000’i tamamlamamız, daha
iyi yönetmemiz ve finanse
etmemiz, doğal mirasımızı
koruyabilmek için tehditleri
azaltmamız,ekosistemleri ve
bize sundukları hizmetleri daha
geniş peyzajlarda iyileştirmemiz
gerekiyor.

DOĞA VE
BİYOÇEŞİTLİLİK
Biyoçeşitlilik, gezegenimizdeki
yaşam çeşitliliğidir. Refahımızın ve
ekonominin temelini oluşturur.

AB Çevre Genel Müdürlüğü
http://ec.europa.eu/environment/nature/
index_en.htm

Gıda, su, hava, sağlık, toprak
verimliliği ve iklim rejimi için doğaya
ihtiyacımız var.
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Doğayı korumak ve iyileştirmek için
projelerde ve topluluk girişimlerinde
gönüllü olarak yer alabilirsiniz.
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doi:10.2779/795622

Doğal ekosistemler çarpık kentleşmenin,
şiddetli tarımın, kirliliğin, istilacı türlerin
ve iklim değişikliğinin hücumu altında.

Sizin için neden önemli?

EK BİLGİ

Sorumlu bir turist olun:
Yabani hayvanları ve bitkileri rahatsız
etmeyin, arkanızda çöp bırakmayın.

Biliyor muydunuz?

Avrupa’nın tarımsal ürünlerinin ve
yabani bitkilerinin %80’den fazlası
meyve ve tohum oluşturabilmek için
arılar gibi canlılara ihtiyaç duyar.
Doğanın bize sunduğu gözle
görünmez faydalar ücretsizdir ve
hafife alınmaktadır ancak çok değerli
ve hassastırlar.
Çevre

%52’si,

AB’de kuş halklarının sadece
en önemli doğal yaşam alanlarının

%16’sı ve korunmakta olan
türlerin %23’ü iyi durumda...

10 Avrupalıdan 8’i

Her
biyoçeşitlilikteki kaybın etkilerinin ciddi
olduğunu düşünüyor.

AB, biyoçeşitlilik ve doğanın sağladığı
hizmetlerdeki kaybı önlemeye çalışıyor
ama doğal mirasımızı koruyabilmek için
hepimizin daha çok çalışması gerekli.

AB neler
yapmakta?
AB’nin 2020 Biyolojik Çeşitlilik
Stratejisi, temel tehditlere değinerek
ve doğayı iyileştirerek Avrupa’nın
biyoçeşitlilik kaybını önlemeyi
amaçlamaktadır. AB, ayrıca küresel
biyoçeşitlilik kaybının önüne geçmeye
yardımcı olmak için uluslararası
düzeyde de çalışmaktadır.
AB’nin koruma çabalarının temelinde
AB’nin Kuş ve Habitat Direktifleri
yer almaktadır. Bu direktifler en hassas
türlerimizin ve yaşam alanlarımızın
korunması için 28 Üye Ülkeye
hep birlikte çalışma fırsatı veriyor.
Merkezlerindeyse Natura 2000’nin
yaratılması var: 1 milyon kilometre
kareyi kapsayan 27 bin’den fazla
koruma alanı ile dünyanın en büyük
koordine edilmiş koruma alanı ağı. Bu,
AB’nin kara kütlesinin %18’si ve deniz
alanının yaklaşık %6’sı demek!

EKOSİSTEM HİZMETLERİ
Ormanlar, otlaklar veya sulak alanlar
gibi doğal ekosistemler gece gündüz
durmadan çalışırlar. Suyu temizler,
havayı arındırır, oksijen üretirler;
toprağın verimliliğini korurlar, bize gıda
ve ilaç sağlarlar, iklimi düzenlerler ve
atıklarımızı geri dönüştürürler. İşte bu
kadar basit: “Ekosistemin hizmetleri”
olmasaydı bizler yaşayamazdık.

DOĞAYA VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE
ÖZEN GÖSTERMEK
AB’nin Kuş ve Habitat Direktifleri tüm
yabani kuş türlerini, yaklaşık bin adet başka
hayvan ve bitki türünü ve 230 doğal yaşam
alanı tipini korumaktadır.

Natura 2000, biyoçeşitliliği,
sürdürülebilir ekonomik
faaliyetlerin geliştirilmesine olanak
tanırken korumayı amaçlamaktadır.

Doğaya özen göstermek,
kendimize özen
göstermek

AB, Natura 2000’in ötesinde daha geniş
peyzajda tehditleri azaltmak ve doğal yaşam
alanlarının sunduğu hayati hizmetleri
korumak için çalışmaktadır.
Yeşil altyapı selden korunma,
hava kirliliğinin azaltılması,
rekreasyon gibi pek çok alanda,
hem doğa hem de insanlar için
daha yararlı ve maliyet-etkin
doğal çözümler sağlayabilir.

Natura 2000, yılda tahmini
200-300 milyar Avro değerinde
kazanç sağlıyor, yönetim maliyetiyse
yılda 6 milyar Avro civarında.

Atmosferimizdeki oksijenin yarısından
fazlasını okyanus bitkileri üretir.

AB, istilacı yabancı türlerin
Avrupa’nın hassas doğasını
bozmasına engel olmak amacıyla
çeşitli yasal düzenlemeler
oluşturmuştur.
AB’nin deniz ekosistemleri ve
balıkçılık üzerindeki baskıları
azaltmak ve sürdürülebilir
kullanımlarını sağlamayı amaçlayan
mevzuat ve politikaları vardır.
ve politikaları vardır.

İyi tarımsal uygulamalar, kırsal
alanlardaki biyoçeşitliliğin
azalmasını tersine çevirmeye
yardımcı olabilir.
Biyoçeşitliliğe ilişkin kalkınma
fonuna dünyadaki en büyük katkı
AB ve Üye Ülkelerinden gelir.

Avrupa’nın yaklaşık 15 milyar Avro
değerindeki tarımsal ürünü, böceklerin yaptığı
polenli döllenme sayesinde alınıyor.

AB’de 4.4 milyon civarında iş imkanı,

doğrudan sağlıklı ekosistemlere dayanmaktadır.
AB’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden
bazıları yeşil ekonomi kapsamındadır.

