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„Suntem la răscruce de viață pe pământ.
Se estimează că un milion de specii se confruntă cu dispariția.
Dispariția lor prognozata nu este un titlu statistic cu puțină
relevanță pentru viața noastră de zi cu zi sau pentru lumea
noastră naturală.
Pierderea biodiversității este, de fapt, o problemă profund
personală pentru fiecare individ.
Fără biodiversitate, ambițiile noastre pentru o lume mai bună
pentru toți nu vor fi realizate.
Fără biodiversitate, cu siguranță ne confruntăm cu un viitor
incert.

Pierderea biodiversității indică dispariția, degradarea și
utilizarea nesustenabilă a ecosistemelor de care depindem noi
și toate celelalte lucruri vii - pentru a supraviețui și a prospera.
Ecosistemele sănătoase și diverse, în special zonele umede,
sunt sprijinul nostru de viață. Ele furnizează economiei
noastre de apă, alimente și beneficii economice. Acestea oferă
soluții puternice pentru sănătate, sărăcie, schimbări climatice
și dezvoltare durabilă în ansamblu.
Protejarea biodiversității în toate formele sale este acum la fel
de urgentă pentru combaterea schimbărilor climatice.
2020 marchează cadrul pentru acțiuni asupra biodiversității.
Eforturile noastre din trecut nu au fost suficiente. Deciziile
luate în acest an privind directiile globale pentru
biodiversitate trebuie să fie un impuls pentru o gândire nouă și
o acțiune fără precedent.
Dar nu putem aștepta. Transformarea poate începe astăzi.
Nu trebuie să mai existe pierderi din zonele umede ecosistemul cel mai valoros pe care îl avem. Și trebuie să le
restaurăm pe cele pe care le-am pierdut.
Zonele umede variază de la râuri, lacuri, mlaștini și turbarii
până la mangrove cu apă sărată, recifuri de corali și estuare.
Acesta este motivul pentru care 40% din speciile lumii trăiesc
sau cresc în zonele umede.
Zonele umede asigură viața unuia din șapte oameni, oferind:
sursa apei noastre curate, a orezului care hrănește zilnic 3,5

miliarde de oameni și o mare parte din peștele folosit ca
hrana.
Turbăriile și mangrovele sunt chiuvete de carbon eficiente și,
prin urmare, sunt esențiale pentru a face față unei situații de
urgență climatică care alimentează declinul biodiversității.
Serviciile din zona umedă sunt de neprețuit și de neînlocuit.
Cu toate acestea, uimitor, zonele umede dispar acum mai
repede decât oricare alt ecosistem.
Peste 35% s-au pierdut în mai puțin de 50 de ani.
25% din speciile care depind de zonele umede, în zonele
umede interioare și 23% în zonele umede de coastă și marine
sunt amenințate la nivel global.
Zonele umede trebuie să fie în centrul discuțiilor, deciziilor și
acțiunilor naționale și globale privind biodiversitatea în 2020 și nu numai.
Este crucial să recunoaștem rolul esențial al zonelor umede
pentru biodiversitate și soluțiile pe care le oferă în ceea ce
privește schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.
Este timpul să îndepliniți angajamentele de a opri pierderea
zonelor umede ale lumii.
Putem determina un viitor pozitiv pentru viața pe pământ.
Avem o singură cale înaintea noastră. Să o urmăm!”

