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Βιοποικιλότητα



Ο όρος βιοποικιλότητα (από το
"βιολογική ποικιλότητα") αναφέρεται
στην ποικιλία της ζωής στη Γη σε
όλα τα επίπεδά της, από τα γονίδια
έως τα οικοσυστήματα, και μπορεί
να περιλαμβάνει τις εξελικτικές,
οικολογικές και πολιτιστικές
διαδικασίες που διατηρούν τη ζωή. 

Τι είναι η βιοποικιλότητα; 



Η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει όχι
μόνο τα είδη που θεωρούμε
σπάνια, απειλούμενα ή υπό
εξαφάνιση, αλλά και κάθε ζωντανό
οργανισμό, από τον άνθρωπο μέχρι
οργανισμούς για τους οποίους
γνωρίζουμε ελάχιστα, όπως τα
μικρόβια, οι μύκητες και τα
ασπόνδυλα.

Τι είναι η βιοποικιλότητα; 



Η βιοποικιλότητα είναι σημαντική
για τις περισσότερες πτυχές της
ζωής μας. Εκτιμούμε τη
βιοποικιλότητα για πολλούς
λόγους, μερικούς χρηστικούς και
άλλους εγγενείς. Αυτό σημαίνει ότι
εκτιμούμε τη βιοποικιλότητα τόσο
για όσα προσφέρει στον άνθρωπο
όσο και για την αξία που έχει από
μόνη της.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;



Οι ωφελιμιστικές αξίες
περιλαμβάνουν τις πολλές βασικές
ανάγκες που οι άνθρωποι αποκτούν
από τη βιοποικιλότητα, όπως τροφή,
καύσιμα, στέγη και φάρμακα.
Επιπλέον, τα οικοσυστήματα
παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες όπως η
επικονίαση, η διασπορά των σπόρων,
η ρύθμιση του κλίματος, ο
καθαρισμός του νερού, ο κύκλος των
θρεπτικών συστατικών και ο έλεγχος
των γεωργικών παρασίτων.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;



Η εγγενής αξία της βιοποικιλότητας
αναφέρεται στην εγγενή αξία της, η
οποία είναι ανεξάρτητη από την
αξία της για οποιονδήποτε ή
οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται
περισσότερο για μια φιλοσοφική
έννοια, η οποία μπορεί να
θεωρηθεί ως το αναφαίρετο
δικαίωμα ύπαρξης.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό;



Τον τελευταίο αιώνα, ο άνθρωπος
έχει κυριαρχήσει στον πλανήτη,
προκαλώντας ραγδαίες αλλαγές στα
οικοσυστήματα και μαζική απώλεια
της βιοποικιλότητας σε ολόκληρο
τον πλανήτη. Αυτό έχει οδηγήσει
ορισμένους ανθρώπους να
αναφερθούν στην εποχή που ζούμε
τώρα ως "ανθρωπόκαινο". 

Κακά και καλά νέα



Τα καλά νέα είναι ότι είναι στο χέρι
μας να αλλάξουμε τις ενέργειές μας
για να συμβάλουμε στην επιβίωση
των ειδών και στην υγεία και
ακεραιότητα των οικολογικών
συστημάτων. Με την κατανόηση
των απειλών για τη βιοποικιλότητα
και του τρόπου με τον οποίο
διαδραματίζονται στο πλαίσιο,
μπορούμε να είμαστε καλύτερα
προετοιμασμένοι για τη διαχείριση
των προκλήσεων διατήρησης. 

Κακά και καλά νέα



Ξεκινήστε το ταξίδι σας προς μια πιο
πράσινη και βιώσιμη πόλη.

 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο και γίνετε

ένας μελλοντικός ηγέτης της
μετάβασης

https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-
conservation/what-is-biodiversity 

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

