OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 15

ECOSISTEMES TERRESTRES
Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes
terrestres, efectuar una ordenació sostenible dels boscos, lluitar
contra la desertificació, detindre i revertir la degradació de les terres i
posar fre a la pèrdua de diversitat biològica

2030

2015
ANIMACIÓ:

La vida humana depèn de la terra tant com dels oceans per al seu suport i subsistència. La flora proporciona el
80% de l'alimentació humana, i l'agricultura representa un recurs econòmic i un mitjà de desenvolupament
important. D'altra banda, els boscos cobrixen el 30% de la superfície terrestre, proporcionen hàbitats crucials a
milions d'espècies i són font important d'aire net i d'aigua. A més a més, són fonamentals per a combatre el
canvi climàtic.
L'actual degradació del sòl no té precedents i la pèrdua de terres cultivables és de 30 a 35 vegades superior al
ritme històric. Les sequeres i la desertificació també augmenten tots els anys; les seues pèrdues equivalen a 12
milions d'hectàrees i afecten a les comunitats pobres de tot el món. De les 8.300 espècies conegudes d'animals,
el 8% ja està extingit i altre 22% corre el risc de desaparèixer.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible apunten a conservar i recuperar l’ús d'ecosistemes terrestres
com ara els boscos, els aiguamoll, les terres àrides i les muntanyes per a l'any 2020. Promoure l'ordenació
sostenible dels boscos i detindre la desforestació també és de vital importància per a mitigar els impactes del
canvi climàtic. És urgent prendre mesures per a reduir la pèrdua d'hàbitats naturals i de biodiversitat, que són
part del patrimoni comú de la humanitat.
undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Conservar els boscos i els altres ecosistemes és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
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