
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх 

раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з 

опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу 

деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття 

Людське життя і засоби до існування залежать від 

землі настільки ж, наскільки й від океану. Рослини 

забезпечують 80% раціону людей, а сільське 

господарство є важливим економічним ресурсом  

і засобом розвитку. Ліси покривають 30% поверхні 

Землі; вони є життєво необхідними місцями 

проживання для мільйонів видів організмів  

і важливим джерелом чистого повітря і води. Вони 

також відіграють важливу роль у протидії кліматичним змінам. 

Сьогодні ми є свідками безпрецедентної деградації земель, а втрати 

орних земель у 30-35 разів перевищують звичайні темпи. Засухи  

та опустелювання також щороку зростають, спричиняючи втрату 12 мільйонів 

гектарів і негативно впливаючи на бідні громади у всьому світі. З 8300 відомих 

порід тварин, 8% уже зникли, а 22% перебувають під загрозою зникнення. 

Цілі сталого розвитку спрямовані на збереження і відновлення 

використання до 2020 р. наземних екосистем, таких як ліси, водно-болотні 

угіддя, посушливі землі та гори. Зупинити обезліснення також життєво важливо 

для пом'якшення наслідків кліматичних змін. Необхідні термінові заходи для 

скорочення втрат природних середовищ існування і біорізноманіття,  

що є частиною нашої спільної спадщини. 

Завдання для досягнення цілі: 

15.1 До 2020 року забезпечити збереження, відновлення та раціональне 

використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем та їхніх послуг,  

у тому числі лісів, водно-болотних угідь, гір і посушливих земель, відповідно 

до зобов’язань, що випливають з міжнародних угод 

15.2 До 2020 року сприяти впровадженню методів раціонального 

використання всіх типів лісів, зупинити збезлісення, відновити деградовані ліси 

та значно розширити масштаби лісонасадження і лісовідновлення в усьому світі 

15.3 До 2030 року вести боротьбу з опустелюванням, відновити 

деградовані землі та ґрунти, включаючи землі, що потерпають  

від опустелювання, засух і повеней, та прагнути того, щоб у всьому світі  

не погіршувався стан земель 



15.4 До 2030 року забезпечити збереження гірських екосистем, у тому 

числі їх біорізноманіття, щоб підвищити їх здатність давати блага, необхідні 

для сталого розвитку 

15.5 Негайно вжити значущі заходи щодо стримування деградації 

природних середовищ існування, зупинити втрату біологічного різноманіття  

і до 2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів,  

що перебувають під загрозою вимирання 

15.6 Сприяти справедливому розподілу благ від використання 

генетичних ресурсів і допомагати забезпечувати належний доступ до таких 

ресурсів на умовах, погоджених на міжнародному рівні 

15.7 Негайно вжити заходів для того, щоб покласти край браконьєрству  

і контрабандній торгівлі охоронюваними видами флори й фауни, та вирішити 

проблеми, що стосуються як попиту на незаконні продукти живий природи, так 

і їх пропозиції 

15.8 До 2020 року вжити заходів щодо запобігання проникненню 

чужорідних інвазивних видів і щодо значного зменшення їх впливу на наземні 

та водні екосистеми, а також вжити заходів із запобігання обмеженню 

чисельності або знищенню пріоритетних видів 

15.9 До 2020 року забезпечити облік цінності екосистем і біологічного 

різноманіття в ході загальнонаціонального й місцевого планування та процесів 

розвитку, а також при розробці стратегій і планів скорочення масштабів 

бідності 

15.а Мобілізувати і значно збільшити фінансові ресурси з усіх джерел  

з метою збереження та раціонального використання біологічного різноманіття 

та екосистем 

15.b Мобілізувати значні ресурси з усіх джерел і на всіх рівнях для 

фінансування раціонального лісокористування та дати країнам,  

що розвиваються, адекватні стимули для застосування таких методів 

управління, в тому числі з метою збереження та відновлення лісів 

15.с Активізувати глобальні зусилля у боротьбі з браконьєрством  

і контрабандною торгівлею охоронюваними видами, у тому числі шляхом 

розширення наявних у місцевого населення можливостей отримувати кошти  

до існуванню екологічно безпечним чином 


