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Medi
humanes sobre el medi ambient i les variacions que

Últim Informe de la WWF

hi ha entre països. És un text de gran solidesa que

(World Wild Fund for Nature)

reuneix investigacions científiques sorgides en les

l’ONG WWF ha publicat l'Últim Informe sobre la
Biodiversitat, aquest projecte porta des de l’any
1998 i cada dos anys WWF van un reportatge sobre
aquest tema tan interessant.

universitats

del

món,

centres

de

recerca

internacionals i publicacions de revistes arbitrades.
Aquest informes es van iniciar l’any 1998 i porten 20
anys estudien la biodiversitat de la Terra (canvis,
degradador de la capa d'ozó, etc.).

Símbol de l’ONG WWF

WWF o Fons Mundial per la Natura és una
organització

de

conservació

global

del

medi

ambient, investigació i defensa ambiental. Aquesta

Representació sobre la contaminació Mundial

El que diu aquest informe és:

associació, té la seva seu a Gland (Suïssa), compta

«L'Índex Planeta Viu de l'edició 2018 va revelar que

amb uns 5 milions de membres arreu del món i

la població mundial de peixos, aus, mamífers,

disposa d'una xarxa operacional en 96 països.

amfibis i rèptils ha disminuït un 60% entre 1970 i
2014, a causa de les activitats humanes»

WWF es dedica a intentar parar la degradació de
l'ambient natural del planeta, i construir un futur en

El que vol dir això és que cada vegada som més
pobres en recursos i més rics en escombraries.

el qual els éssers humans visquin en harmonia amb
la natura.

En 2018 vam publicar la 12a edició d'aquest informe
científic imprescindible per conèixer l'estat mundial
de la biodiversitat i dels recursos naturals, dels quals
l'ésser humà depenem per viure. L'Informe del
Planeta Viu va sorgir com un esforç per aportar
informació quantitativa que respongués a una
pregunta: Quan i per què està desapareixent la

La petjada ecològica de l'ésser humà creix

naturalesa de la Terra? Amb el pas dels anys s'ha

sense parar. Cal canviar aquesta dinàmica en

convertit en un referent que mostra les pressions

més aviat possible.

