
 

 

 

Výzva z Abú Dhabí k celosvětové ochraně druhů 

My, více než 300 specialistů v oblasti ochrany druhů, kteří se ve dnech 6.-9. října 2019 setkáváme 

v Abú Dhabí na konferenci lídrů v této oblasti pod záštitou Mezinárodního svazu ochrany přírody 

(IUCN), vyzýváme k naléhavému a efektivnímu řešení bezprecedentního, nadále neudržitelného a 

neustále rostoucího dopadu lidské činnosti na divoce žijící druhy.  

Proč jsou divoce žijící druhy důležité? 

Miliony druhů žijících na pevnině, ve sladké vodě či v oceánu se vyvíjely po více než tisíce let a 

vytvořily tak živoucí síť, která udržuje naši planetu. Druhy a jejich populace jsou základními kameny 

ekosystému, které jednotlivě i kolektivně zajišťují podmínky pro život. Poskytují potravu, léčiva i 

přírodní suroviny. Jsou základním prvkem pro pedogenezi, dekompozici, filtraci a průtok vody, ale 

také pro opylování, hubení škůdců a regulaci klimatu. Jsou primárními zdroji příjmů i prostředků pro 

stovky milionů lidí na celém světě. Divoce žijící druhy jsou rovněž nepostradatelnou součástí historie, 

kultury, tradic a folkloru každé lidské kultury na Zemi, přičemž jejich estetická a duchovní hodnota 

nám dodává komfort i inspiraci, stejně jako nám zpříjemňuje rekreaci. 

Pokles biodiverzity na naší planetě byl opakovaně zdůrazňován. Tím, že se dopustilo, aby tento 

pokles pokračoval, jsou narušovány základy našich tradic, ekonomie, živobytí, zajišťování potravin, 

zdraví, ale také podstata života na celém světě. 

Lidstvo musí přijmout zodpovědnost za vzniklou krizi a jednat ihned, aby zajistilo předání bohatého 

přírodního dědictví také budoucím generacím. 

Kdo jsme? 

IUCN komise pro záchranu druhů (IUCN Species Survival Commision) je největší světovým sdružením 

odborníků na ochranu druhů, čítající více než 9000 členů z celého světa. Má mandát od jednotlivých 

organizací (vládních, nevládních a civilních) sdružených do IUCN. Posláním této komise je zachování 

druhů. Tento unikátní orgán tvořený biology, ekology, ochránci přírody, odborníky na zdraví a na 

sociální problematiku, edukačními pracovníky, zástupci komunit, ekonomy i vládními úředníky se 

snaží dostát cíle: „Takový svět, který si cení a zachovává přírodu.“ Zasvětili jsme své životy zcela 

dobrovolně záchraně druhů. Jsme hlasy nesčetné masy znepokojených lidí ze všech koutů světa.  

Podporujeme instituce, spolky i soukromé a veřejné organizace po celém světě k pozitivnímu 

přístupu k jednotlivým druhům, s nimiž sdílíme tuto planetu. Činíme tak pomocí našich znalostí a rad, 

jak nejlépe tyto druhy chránit.  

Ochranářské akce fungují. Již mnoho druhů bylo zachráněno před vyhynutím. Právě sdílením 

zkušeností a šířením odborných znalostí můžeme zvýšit šanci na jejich přežití. 

Druhy v nebezpečí 

Červený seznam ohrožených druhů (The IUCN Red List of Threatened Species) ukazuje, že čtvrtina 

všech druhů čelí vysokému riziku vyhynutí. Lidská aktivita již poznamenala 75 % zemského povrchu i 

zdrojů sladké vody a 66 % oceánu. Tento kritický stav výrazně zhoršuje také měnící se klima a 

nestabilní politická situace. Současné tempo, se kterým dochází k úbytku v počtech druhů, povede 



k eliminaci jejich ekologické, ekonomické a kulturní funkce. Ztráta druhové diverzity však není 

jediným problémem. Lidské působení zapříčiňuje výrazný pokles populací (často nevratný) u celé řady 

druhů na úroveň ohrožující jejich budoucnost, ale současně tímto ovlivňuje i naše zdroje. Je jisté, že 

současný způsob života je neudržitelný a změna životního stylu je nezbytná. 

Proč nyní? Rok 2020 bude stěžejním 

Postoj, který zaujmou politici v roce 2020, bude rozhodující pro budoucnost celé planety. Cíle 

udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (The United Nations Sustainable Development 

Goals) a Pařížská dohoda o změně klimatu (The United Nations Paris Agreement on Climate Change) 

budou revidovány. Také bude přijat Globální rámec pro biologickou rozmanitost po roce 2020 (Post-

2020 Global Biodiversity Framework). Vyjednává se také nová závazná dohoda k mořské biologické 

rozmanitosti v oceánech. V této záležitosti se uskuteční i dvě důležité konference: Světový kongres na 

ochranu přírody (The IUCN World Conservation Congress) a Summit lídrů spojených národů 

k biodiversitě (United Nations Heads of State Summit on Biodiversity). Je to unikátní příležitost 

ke zmobilizování a podnícení společnosti k uskutečnění potřebné akce v oblasti ochrany zvířat. 

Volání po ochranářské akci  

Široká veřejnost si musí uvědomit nenahraditelnou a životně důležitou roli druhů a jejich populací. 

Bude potřeba zvýšit úsilí pro záchranu všech druhů, zajistit udržitelný stav těchto druhů a spravedlivé 

sdílení jejich přínosů. 

Vyzýváme k ochranářské akci založené na optimismu, sdílené zodpovědnosti, zavázanosti a 

spolupráci, která zajistí přežití všem druhům obývajícím tuto planetu. 

Vyzýváme vlády celého světa a mezinárodní organizace: 

 Zavázat se k jasným a ambiciózním cílům ochrany druhů v Globálním rámci pro biologickou 

rozmanitost po roce 2020, podporovaných ambiciózním programem na ochranu druhů. 

 Zastavit do roku 2030 poklesy populací druhů a zabránit tak člověkem řízenému vyhynutí 

těchto druhů. Do roku 2050 zlepšit a zajistit obnovení všech ohrožených druhů. 

 Plnit závazky v oblasti ochrany druhů realizací Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 a 

Úmluvy o biologické rozmanitosti a dalších dvou úmluv spjatých s „Rio“ a biologickou 

rozmanitostí. 

 Podniknout urychlené kroky ke zřízení, ochraně a účinné správě chráněných území a dalších 

území kritických pro ochranu druhů, obzvláště pak Oblasti klíčové pro biologickou 

rozmanitost. 

 Zjistit rozsah potřebných transformačních změn a začlenit druhy do národních a regionálních 

plánů rozvoje, včetně územních plánů pro půdy, sladké vody a oceány. 

 Zajistit, aby globalizace a obchodní dohody dále neohrožovaly druhy ani jejich populace, ale 

naopak podporovaly zachování a obnovení druhů. 

 Respektovat vazby mezi venkovskými lidmi a udržitelným využíváním volně žijících živých 

zdrojů a také jejich přínos k obživě a cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

 Odstranit škodlivé dotace, které vedou k vyčerpání, ničení a degradaci druhů a jejich 

stanovišť na souši, ve sladké vodě a oceánu, a to i prostřednictvím zemědělství a rybolovu. 

 Založit a posílit politický, právní a institucionální rámec pro ochranu druhů, které jsou 

transparentní a zodpovědné. 

Vyzýváme vlády a dárcovské instituce a občanskou společnost: 

 Přijmout nouzová opatření, aby byly zachráněny ty druhy, u nichž je nejvyšší riziko vyhynutí. 



 K řešení klíčových hrozeb, které jsou hnací silou poklesu populací druhů a jejich vymírání: 

nedostatek pobídek pro majitele půdy a manažery k zachování přirozeného prostředí; špatné 

nebo hrubé praktiky v zemědělství, rybolovu a lesnictví; pytláctví; vznikající infekční choroby; 

narušení vodního toku; neadekvátní nakládání s odpady a znečištěnou vodou; invazivní 

nepůvodní druhy; změna klimatu a okyselování oceánů. 

Vyzýváme místní, národní i celosvětové dárcovské a finanční instituce, aby velmi výrazně zvýšily 

zdroje investované do ochrany a zachování druhů a jejich stanovišť.  

Vyzýváme soukromý sektor, aby stanovil, realizoval a sledoval ambiciózní závazky s cílem 

minimalizovat jejich dopad na druhy, populace a stanoviště v dodavatelském řetězci. 

Vyzýváme vlády, investory a finanční instituce, aby pochopili spojitost mezi ohrožením přírody a 

ohrožením hospodářství a zajistili, aby finanční toky neznehodnocovaly druhy a jejich stanoviště. Při 

financování rozvojových projektů musí být zaručeno, že investice nebudou poškozovat ohrožené 

druhy. 

Vyzýváme filantropickou komunitu, aby více a přímo podporovala ochranu druhů. 

Vyzýváme všechny smluvní strany Úmluvy o biologické rozmanitosti (Parties to the Convention on 

Biological Diversity) a dalších úmluv souvisejících s biologickou rozmanitostí, aby vytvořily Program na 

ochranu druhů s cílem povzbudit akci na ochranu druhů prostřednictvím Globálního rámce pro 

biologickou rozmanitost po roce 2020. 

Vyzýváme zoo, botanické zahrady a akvária, aby zintenzivnily svůj závazek v ochraně druhů. 

Nakonec vyzýváme všechny, zejména mladé lidi, aby se postavili a promluvili za všechny druhy. 

 

Náš slib 

My, členové Komise pro přežití druhů IUCN SSC, znovu potvrzujeme náš závazek zachraňovat druhy a 

jejich populace. Zavazujeme se, že zintenzivníme své úsilí a budeme spolupracovat se všemi 

zúčastněnými stranami. Budeme usilovat o udržitelnou budoucnost pro lidi ve světě, ve kterém jsou 

druhy vysoce ceněny pro svou vlastní hodnotu stejně tak, jako pro výhody, které poskytují. 

Zavazujeme se poskytovat znalosti a provádět akce na ochranu druhů. Zavazujeme se odkázat 

úžasnou biodiverzitu druhů budoucím generacím.  

 


