
Tisztelt ! 
 

Május 22. a biológiai sokféleség világnapja. Ezt a napot minden évben azért tartják meg a Föld 
több mint 190 országában, hogy felhívják a figyelmet a minket is fenntartó élővilág drámai 
mértékű pusztulására.  
 
A jeles nap alkalmából azt várjuk a magyar kormánytól, hogy az élővilág védelme érdekében a 
koronavírus miatt indított gazdaságélénkítő intézkedésekkel egyúttal a természet 
védelmét is szolgálja. Szükség van egy zöld és független intézményrendszer kialakítására 
is, hogy ezzel is biztosítsák azt, hogy minden egyes kormányzati döntésben és támogatásban 
hazánk természeti értékeinek megőrzését prioritásként kezeljék, valóban az egész magyar 
társadalom hosszú távú érdekeit szolgálva.  

 
Annak érdekében, hogy fentieket figyelembe tudja venni munkája során, online elérhetővé 
tettük az IPBES (Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatások védelmével foglalkozó 
Kormányközi Platform) jelentés vezetői összefoglalóját magyar nyelven, amelyet jelen nyílt 
levelünkben elküldünk Önnek.  
 
Az anyag a következő linken érhető el: https://hu.greenpeace.org/ipbes-jelentes-osszefoglalo/ 
 
Az IPBES által összeállított jelentés megrázó képet fest az élővilág jelenlegi helyzetéről. A több 
mint 5 millió fajból 1 millió faj van a kipusztulás szélén. Ekkora kihalási hullámra még nem volt 
példa az emberiség történelmében. 
 
A fajok ilyen mértékű pusztulása veszélyezteti a civilizációnk fennmaradását, hiszen drámai 
hatásai lesznek az élelmezésünkre, az egészségünkre, az ivóvízhez, levegőhöz, termőtalajhoz, 
vagy éppen a gyógyszeralapanyagokhoz való hozzáférésünkre. 
 
Néhány fontos megállapítás a jelentésből: 

 1 millió faj került közvetlenül a kihalás szélére; 
 A világ szárazföldi területeinek 75%-át már teljesen átalakította az ember. Tengereknél 

ugyanez a mutató 66%; 
 577 milliárd dollár értékű termést veszélyeztet évente a beporzók pusztulása; 
 A műanyagszennyezés 1980 óta a tízszeresére nőtt. 
 

Ahhoz, hogy elkerüljük a közelgő ökológiai katasztrófát, és a mostanihoz hasonló újabb 
világjárványokat, át kell alakítani a társadalmi és gazdasági rendszereinket.  

 
Ehhez az IPBES közreadta az élővilág összeomlásának elkerüléséhez szükséges politikai 
forgatókönyveket is. Reméljük, hasznosnak találja a megosztott tudományos jelentést és 
munkájában Ön is érvényesíteni tudja majd!  
 
Üdvözlettel, 
  
dr. Rodics Katalin 
agrárkampány-felelős 
Greenpeace Magyarország 
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