
— посідає особливе місце, бо 

саме в цей день слід замислитися про цілісність і розмаїття світу, в якому ми 

живемо, і про нашу відповідальність за нього. Це ще одна нагода звернути 

увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біорізноманіття 

та усвідомити відповідальність за збереження цієї дорогоцінної спадщини для 

нинішніх та прийдешніх поколінь. 

Біологічне різноманіття — це все різноманіття життя на планеті, яке сьогодні 

стрімко скорочується. Вимирають рослини, зникають з лиця Землі тварини і 

ліси… Багато в чому, виною тому активна діяльність людини.  

Наслідком занепокоєння про подальшу долю біологічного різноманіття видів 

на нашій планеті стала пропозиція Конференції ООН з навколишнього 

середовища і сталого розвитку (1992, Ріо-де-Жанейро). Учасники форуму 

запропоновували світовій громадськості звернути увагу, в першу чергу, на 

збереження біологічної різноманітності – як живих видів, так і екологічних 

систем. Була прийнята Конвенція про біологічне різноманіття, і сьогодні її 

сторонами є близько 200 держав. Цілі, до яких прагнуть країни, що 

приєдналися до Конвенції, очевидні: збереження біологічного різноманіття 

живих видів і екологічних систем, стале використання компонентів 

біологічного різноманіття та отримання вигод від використання генетичних 

ресурсів.   

Секретаріат Конвенції про біорізноманіття та Картахенського протоколу про 

біобезпеку знаходиться в м. Монреаль (Канада).  

Офіційний сайт Конвенції про біорізноманіття  

 

Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про охорону біологічного 

різноманіття 29 листопада 1994 року, а також ухвалила ряд законів щодо 

ратифікації, приєднання та виконання інших міжнародних договорів, що 

регулюють питання збереження та використання біологічного різноманіття. 22 

вересня 2004 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію 

Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки. 

На національному рівні координацію реалізації положень законів та 

відповідних програм здійснює Національна Комісія з питань збереження 

біорізноманіття та  Міністерство енергетики та захисту довкілля України . 

Біорізноманіття України представлено понад 25 тис. видів рослин та 45 тис. 

тварин, що складає 35% видового та популяційного різноманіття Європи. На 

жаль, значна частина природних та напівприродних ландшафтів України 

стрімко деградує під вливом діяльності людини. Все більша кількість видів 

тварин і рослин в Україні опиняються під загрозою зникнення.  
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Пан Гі Мун (Генеральний секретар ООН 2007-2016) у своєму посланні з 

нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття підкреслював, що 

різноманіття життя на Землі має важливе значення для добробуту нинішнього 

та майбутніх поколінь. 

 

Генеральною асамблеєю ООН період з 2011 до 2020 року було проголошено 

Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю Декади стало сприяння 

реалізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання 

біорізноманіття на 2011-2020 роки та Цільових задач Айті (Aichi Target), 

прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про 

біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 2010).  

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на Конференції ООН в Мадриді 

(2-15 листопада 2019 р.) визначив чіткі завдання з порятунку планети. 

 

Секретаріат Конвенції про біологічне різноманіття закликав відзначити 

Міжнародний день біорізноманіття 2020 під гаслом «Наші рішення в 

природі». 

Слоган підкреслює надію, солідарність і важливість спільної роботи на всіх 

рівнях для побудови майбутнього життя в гармонії з природою. 2020 рік – це 

рік роздумів, можливостей і рішень. 2020 рік – це рік, коли більш ніж коли-

небудь світ може заявити про свою сильну волю до глобальної структурі, яка 

буде «викривляти криву» втрати біорізноманіття на благо людей і всього 

життя на Землі. 

 

  

#Бережить природу планети, будте екологічно свідомими. 

 

http://www.cbd.int/idb/2020
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