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Zilele Mediului 2015 debutează cu Ziua Internaţională a Biodiversităţii

Mâine, 22 mai, începând cu orele 1000, la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului (APM) Iaşi va avea loc workshop-ul cu ocazia Zilei Internaţionale a
Diversităţii Biologice în cadrul căruia se vor prezenta comunicări ştiinţifice şi
postere tematice, o ocazie de a aduce împreună pe cei preocupaţi de protecţia
naturii.
22 MAI 2015
ZIUA INTERNAŢIONALĂ
A DIVERSITĂŢII BIOLOGICE
BIODIVERSITATE PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
Evenimentul are loc în cadrul ediţiei din acest an a Zilelor Mediului la Iaşi, un
program informativ-educativ prin care APM Iaşi şi partenerii săi marchează în
perioada 22 mai – 12 iunie 2015 două dintre cele mai importante zile din calendarul
evenimentelor de mediu: 22 mai – Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice şi 5
iunie – Ziua Mondială a Mediului.
Seria de acţiuni ce debutează mâine va continua cu alte activităţi: expoziţie de carte
de mediu, concursuri şi expoziţii de obiecte din deşeuri reutilizate, expoziţia
interactivă „Ce faci TU pentru un mediu mai curat!”, concursul de fotografie
Fotomaraton, evaluări Eco-Şcoală. Programul complet poate fi consultat aici:
http://www.anpm.ro/web/apm-iasi/evenimente .
Iniţiatori şi parteneri în acest program sunt Biblioteca Centrală Universitară
“Mihai Eminescu”, Centrul Europe Direct Iaşi, Asociaţia pentru Ecologie şi
Dezvoltare Durabilă, Institutul Francez Iaşi, Palas Mall, Şcoala "B.P.Haşdeu"
Iaşi, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”
Iaşi, Colegiul Tehnic “D. Leonida” Iaşi, Ateneul Tătărași.
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Informaţii suplimentare
Celebrată în fiecare an pe 22 mai, Ziua Internaţională a Biodiversităţii marchează adoptarea
Convenţiei asupra Diversităţii Biologice la 22 mai 1992, la Summitul Pământului de la Rio de
Janeiro, aducând în atenţia publicului larg câte o temă pentru celebrarea vieţii pe Pământ. Tema din
acest an – Biodiversitate pentru Dezvoltare Durabilă – reflectă importanţa eforturilor întreprinse
la toate nivelurile pentru a stabili un set de Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ca parte a
Agendei de Dezvoltare pentru perioada 2015-2030 şi relevanţa biodiversităţii pentru atingerea
acestor obiective.
Viitorul Umanităţii este foarte strâns legat de diversitatea biologică – varietatea vieţii pe pământ.
Biodiversitatea este esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi bunăstarea noastră. Exemplele sunt
numeroase.
Biodiversitatea este un bun esenţial în economia globală şi locală
Industria alimentară depinde de biodiversitatea şi serviciile furnizate de ecosisteme
Biodiversitatea şi funcţionarea ecosistemelor furnizează bunuri şi servicii esenţiale pentru
sănătatea umană – incluzând elemente nutritive, aer curat şi apă de calitate, remedii
împotriva bolilor şi dăunătorilor
Biodiversitatea joacă un rol major în atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la
înmagazinarea pe termen lung a carbonului
Chiar şi mediul construit al oraşelor este influenţat de biodiversitate.
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