TAVOITE 15.
MAANPÄÄLLINEN
ELÄMÄ

GLOBAALISTI:
•
Maaperän heikentyminen on nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja viljelykelpoisen maaalueen menetys on jopa 35 kertaa suurempaa kuin ennen.
•
Aavikoituminen pahentuu vuosi vuodelta aiheuttaen noin 12 miljoonan hehtaarin kokoisen alueen kuivumisen, mikä vaikuttaa köyhiin yhteisöihin maailmanlaajuisesti.
•
8300 tunnetusta eläinlajista 8 prosenttia on kuollut sukupuuttoon ja 22 prosenttia on uhanalaisia.
SUOMESSA:
•
Suomessa joka kymmenes eliölaji on uhanalainen.
•
Metsiemme monimuotoisuutta uhkaavat useat tekijät: metsämme on muunnettu yhden puulajin metsiksi luontaisen sekapuuston sijaan sekä metsämme ovat nuorentuneet – lähes 2/3
metsistämme ovat alle 80 vuotta vanhoja.

”Only after the last tree has been cut down.
Only after the last river has been poisoned.
Only after the last fish has been caught,
only then will you find that

SUOJELLA EKOSYSTEEMEJÄ,
TAISTELLA AAVIKOITUMISTA VASTAAN,
PYSÄYTTÄÄ MAANPÄÄLLINEN
KÖYHTYMINEN JA LUONNON
MONIMUOTOISUUDEN HÄVIÄMINEN
TAVOITTEENA:
Ryhdytään kiireellisiin ja
merkittäviin toimenpiteisiin
luontaisten elinympäristöjen
turmeltumisen vähentämiseksi,
luonnon monimuotoisuuden
katoamisen pysäyttämiseksi
ja uhanalaisten lajien
suojelemiseksi sekä niiden
sukupuuttoon kuolemisen
estämiseksi.
Taistellaan aavikoitumista
vastaan, ennallistetaan
pilaantunut maaperä ja
pyritään saavuttamaan
nollataso maaperän
pilaantumisessa.

Maapallon vesistöjen lailla maaekosysteemit ylläpitävät hyvin
monimuotoista järjestelmää, joka tekee omasta maapallostamme
elinkelpoisen. Ilmaston lämpenemisellä on merkittäviä seurauksia
maailman ekosysteemeille ja luonnonvaraisille lajeille. Jaamme
maapallon arviolta 14 miljoonan lajin kanssa. Ilmastovyöhykkeiden siirtyminen päiväntasaajalta kohti napoja muuttaa laajassa
mittakaavassa lajeille suotuisien elinympäristöjen sijaintia. Luonnon monimuotoisuus on uhattuna koko maailmassa, sillä lajeja
katoaa nykyään 100 - 1000 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Ilmastonmuutos nopeuttaa uhanalaisten eliölajien häviämistä
sukupuuttoon.
Metsät peittävät 30 prosenttia maapallon pinta-alasta.
Ruokaturvan lisäksi metsät ovat avainasemassa mm. ilmastonmuutosta vastaan. Metsät suojelevat luonnon monimuotoisuutta
sekä tarjoavat kodin lukemattomille eläinkunnille.
Metsien kestävän käytön edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttäminen ovat oleellisia toimia
ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä. Maapallo pysyy
elinkelpoisena vain luonnonvaroja kestävästi käyttämällä ja vaalimalla.

money cannot be eaten.
-Indian prophet

LIIKUNNAN VOIMA:
Luonto toimii monipuolisena ja ilmaisena liikuntapaikkana. Luontoliikunta tuottaa hyvinvointia ja
tarjoaa elämyksiä eri tavalla kuin sisällä tapahtuva liikunta. Luonnossa liikkujalle on luotu yhteiset toimintamallit: jokamiehenoikeudet. Niitä kunnioittamalla ja noudattamalla pidät huolta, että luonnossa liikkuessasi osaat ottaa hyödyt irti luonnon edun mukaisesti, et sen vastaisesti.
Liikunnallisilla tempauksilla on kerätty varoja uhanalaisten eläinten suojeluun. Tästä esimerkkinä Norppauinti, jossa toimittaja Kimmo Ohtonen ui Saimaan päästä päähän keräten rahaa saimaannorpan suojeluun. Saimaannorppa on maailman uhanalaisimpia hylkeitä, jota uhkaa kalapyydysten
lisäksi yhä vakavammin ilmastonmuutos.
Suomeen Ruotsista rantautunut “plogging” eli roskajuoksu on hieno liikuntalaji puhtaamman
ympäristön puolesta. Ploggausta voi harrastaa yksin tai yhdessä - keräämällä ympäristöstä roskia
lenkillä ollessa. Roskajuoksuja on järjestetty jo kansantapahtumana, jossa suurella joukolla juostaan
ja kerätään roskat ympäristöstä pois.
YHDESSÄ MAALIIN:
Luonnon monimuotoisuuteen, lajien säilymiseen ja esiintymisalueisiin sekä ekosysteemien yleiseen
toimintaan vaikuttavat ihmisen aiheuttamat ympäristöä muuttavat tekijät. Tästä esimerkkeinä ovat
esimerkiksi elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen, rehevöityminen, otsonikato, eroosio,
ympäristömyrkyt ja liikakalastus sekä -metsästys. Emme voi välttyä vaikuttamasta ekosysteemeihin,
mutta vaikutamme valinnoillamme siihen, vahvistammeko luonnon monimuotoisuutta vai tuhoammeko sitä. Näin voit toimia maanpäällisen elämän suojelemiseksi: 1. Kuluta säästeliäästi ja vastuullisesti. 2. Kierrätä jätteet. 3. Pidä huolta luonnossa liikkuessa, ettet omalla toiminnalla roskaa tai vahingoita luontoa. 4. Rajoita energiankäyttöä. 5. Käytä uusiutuvaa energiaa. 6. Syö vastuullisesti ja
ympäristöystävällisesti.

