REPORT
INT

2018

POROČILO O STANJU PLANETA 2018.
WWF POVZETEK POROČILA
Living Planet Report je celovita študija, katero izvaja WWF in o njej poroča vsaki dve
leti. Preučuje svetovne trende biotske raznovrstnosti, zdravja planeta, stanja narave,
človeškega vpliva in potencialnih rešitev.
LPR 2018 je dvanajsta izdaja poročila, katero nudi znanstvene dokaze o tistem, kar nam
narava nenehno ponavlja: nevzdržna ljudska dejavnost vodi do roba propada
naravne ekosisteme, kateri ohranjano življenje na planetu.

STANJE ŽIVEGA
SVETA

Ocena zdravja našega planeta in njegove biotske raznovrstnosti je zapletena, zato se LPR
2018 osredotoča na šest različnih indikatorjev:
Living Planet Indeks (LPI) – LPI nam z ocenjevanjem 16.704 vrst populacij, od
katerih je 4005 vrst vretenčarjev poroča o njihovem stanju. To ni popis celotnega
rastlinskega in živalskega sveta, temveč nas obvešča o tem, kako so se populacije divjih
živali spremenile v velikosti, za razliko od določenega števila živali, katere so izgubljene ali
najdene.
Indeks habitatov vrst (SHI) – SHI je skupna ocena obsega ustreznega habitata,
kateri je dostopen za vsako vrsto. Evidentira spremembe v razponu vrst, vključno z
informacijami o: prednostih habitatov določenih vrst, zbranih ali modeliranih podatkih o
izgubi in obnovi habitata, njegovi razdrobljenosti in podnebnih spremembah.
Indeks IUCN-ovega Rdečega seznama (RLI) – RLI indeks se poslužuje informacij,
kot so: biološko – zgodovinske karakteristike; velikosti in strukture populacije in njene
distribucije ter njene spremembe skozi čas, da bi lahko ocenili nevarnost od izumrtja.
RLI indeks razvršča približno 100 000 vrst v eno od osmih kategorij (Extinct – izumrla,
Extinct in the Wild – izumrla v divjini, Critically Endangered – kritično ogrožena,
Endangered – ogrožena, Vulnerable – občutljiva, Near Threatened – blizu ogroženosti,
Least Concerned – najmanjša zaskrbljenost ali Data Deficient – pomanjkanje podatkov.
Indeks ohranjenosti biotske raznovrstnosti (BII) – BII primerja trenutno stanje
ohranjenosti izvorne biotske raznovrstnosti s scenarijem, v katerem je izvorna biotska
raznovrstnost nedotaknjena in je to območje pod minimalnim vplivom človeka. Pokazatelj
se giblje med 100 in 0 odstotki, kjer 100 % predstavlja nedotaknjeno izvorno okolje z malo
ali brez sledi človeka.
Planetarne meje – Koncept planetarnih meja opisuje varne meje za devet bistvenih
procesov Zemlje (celotna biosfera, podnebne spremembe, zakisljevanje oceana,
spremembe kopenskih površin, uporaba sladkovodnih sistemov, biogeokemični procesi,
atmosferski delci (aerosoli), onesnaženje in uničevannje stratosferskega ozona), katere
človeštvo lahko razvija in izboljša.
Ekološki odtis – Ekološki odtis sešteva vse ekološke storitve za zadovoljitev potreb
človeštva in prostor, ki ga zahtevajo. Izražen je v standardni enoti imenovani globalni
hektar.
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SUMMARY

INDIKATORJI
PRIKAZUJEJO

● Od 1970 do 2014 leta je populacija
vretenčarjev upadla za 60 %. Z drugimi
besedami povedano, se je populacija sesalcev,
ptic, plazilcev, dvoživk in rib v povprečju
zmanjšala za več kot polovico v obdobju
približno 40 let.
• Sladkovodne populacije so upadle za 83
% od leta 1970.
• Upad populacij je predvsem izražen v
tropskih predelih, v Južni in Srednji
Ameriki pa je upad najopaznejši – celo 89 % v
primerjavi s podatki iz leta 1970.
• SHI za sesalce, kateri nakazuje na količino
primernega habitata je nižji za 22 % od leta
1970 do 2010. Največji upad pa je zabeležen
na Karibih, kjer to število presega 60 %.
• RLI, kateri nakazuje na stopnjo izumiranja
je dostopen za pet taksonomskih skupin:
ptice, sesalce, dvoživke, korale in cikade
(starodavna skupina rastlin) in prikazuje upad
za vse skupine, nakazujoč na vse hitrejše
izumiranje vrst.
• BII je padel iz 81,6 % v letu 1970 na 78,6 % v letu 2014. Dejanski vpliv na
tla bi moral biti večji, ker ocene ne vključujejo posledic podnebnih sprememb ali
učinkov nastalih s spremembo rabe zemljišč – globalni podatki o uporabi zemljišč ne
razlikujejo nasadov od naravnih gozdov.
• Trenutna analiza nakazuje na to, da so ljudje že posegli v štiri planetarne meje izven
varnega območja, katere so: podnebne spremembe, celovitost biosfere, biogeokemični
procesi (dušik in fosfor) in spremembe površin na kopnem.
Čeprav vsak indikator meri različne vidike naravnega sveta, se vsi nanašajo na eno:
globalno, planetarno zdravje, narava in biotska raznovrstnost so v strmem
padcu ter vplivajo na zdravje in dobrobit ljudi, živega sveta, družbe in
gospodarstva povsod.

Populacije kritično ogroženega Ghariala v Indiji in Nepalu so med
letoma 1997 in 2006 upadle za okoli 58 % zaradi eksploatacije oziroma
prekomernega lova zaradi kože, trofej in zbiranja jajc.

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO
NA UPAD POPULACIJ
Izguba habitata in
degradacija

Prekomeri lov

Onesnaževanje

Invazivne vrste in
bolezni

Podnebne
spremembe

Od leta 1950 je v morskih vodah ulovljeno skoraj skoraj šest
milijard ton rib in ostalih morskih sadežev.

ČLOVEŠTVO: DEL
NARAVE, PA VENDAR
DUŠI NARAVNE SISTEME

Nekontrolirana človeška proizvodnja in poraba vplivata na sistem živjenja, kateri poganja
in ohranja naša življenja, industrijo in države: naravni sistem in biotske raznovrstnosti.

Pragozdovi
se krčijo: v
samo 50 letih je
izginilo skoraj 20
% Amazonskega
pragozda.

Danes se ocenjuje,
da ima na
svetu okoli
90 % morskih
ptic v svojem
prebavnem
sistemu drobce
plastike. V letu
1960 je ta odstotek
znašal 5 %.

Od vretenčarjev
so v 20 stoletju
imele najvišjo
stopnjo izumrtja
sladkovodne
ribe.

V zadnjih 50 letih
je povprečna
globalna
temperatura 170
krat presegla
povprečno
temperaturo
pred vplivom
človeka.

Narava in različni deli ekosistema nam omogočajo hrano katero jemo, vodo
katero pijemo in uporabljamo v naši družbi in industriji, čisti zrak katerega
dihamo, v zameno pa mi potiskamo naravo na rob propada.

Narava prispeva globalno okoli
125 bilijonov $ letno.

Mangrove vsebujejo skoraj
petkrat več premoga od
tropskih gozdov.

Skoraj 200 milijonov ljudi je
odvisnih od koralnih grebenov,
kateri ščitijo pred nevihtnimi
udarci in valovi.

Pridelki, katere delno
oprašujejo živali, predstavljajo
35 % skupne globalne
proizvodnje hrane.

IUCN ocenjuje, da obstaja od
50.000 do 70.000 poznanih
medicinskih in aromatičnih
rastlin, katere se uporabljajo v
industriji.

Vsaj 70 % novih zdravil z
drobnimi molekulami, ki so
se pojavila v zadnjih 25 letih,
prihaja iz naravnih virov.

Krčenje mangrov za razvoj,
prekomerno izkoriščanje in
akvakultura so pripeljali do
upada od 30 do 50 % v zadnjih
50 letih.
Komercialna agrikultura je
pripeljala do izgube 40 %
gozdov v tropskih in subtropskih
področjih.

Tretjino svetovnega morskega
ulova predstavlja le 10 od 1500
izkoriščanih vrst na svetu.

V samo 30 letih je v svetu
že izgubljeno okoli polovice
plitkovodnih koral.

Človeški vpliv se že občuti na 75
% zemeljske površine.

Glede na trenutne trende bi do leta 2050 lahko videli
manj kot 10 % zemeljskih površin na Zemlji, na katerih
ni človeškega vpliva.

NOV SVETOVNI DOGOVOR
ZA LJUDI IN NARAVO

REAGIRAMO!
Čas je, da razmislimo, na kakšen način ocenjujemo naravo – kulturno,
ekonomsko in skozi naše politične dejavnosti.
Dokler svet čaka na obljube v letu 2020 – letu v katerem se bodo sestali svetovni
voditelji glede vprašanj o podnebju, biotski raznovrstnosti in trajnostnem razvoju
– morajo vlade, skupnosti, podjetja in organizacije skupaj najti in dostaviti celovit
okvirni sporazum o naravi in ljudeh v okvirih konvencije o biotski raznovrstnosti
(CBD). CBD je edini mednarodni pravni instrument, kateri si izrecno prizadeva
zaščititi naravno bogatstvo planeta.

Skupaj moramo spodbuditi javni in privatni sektor, da pokažejo več
podbude in ambicij, da bi preobrnili porazni trend izgube biotske
raznovrstnosti.
ZNANOST JE JASNA. MORAMO ZAŠČITITI IN PONOVNO VZPOSTAVITI
GLOBALNO BIOTSKO RAZNOVRSTNOST IN STANJE V NARAVI.

IZVJEŠTAJ O STANJU PLANETA 2018 - POVZETEK

ZDAJ JE
ČAS, DA

Ali je „Pariški sporazum o naravi“ odgovor? Čas je, da se svet združi, da
bi lahko nudil nujen, ambiciozen in učinkovit globalni dogovor za naravo, kot
smo naredili za podnebne spremembe v Parizu leta 2015. Potreben je niz skupnih
dejavnosti, plan s cilji, pokazatelji in metriko za preobračanje izgube narave,
kot scenarij za spremembo rabe zemljišč, spremembo prehranjevalnih navad,
trajnostno žetev in tradicionalen ohranitveni pristop do zavarovanih območij.
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Za vsa medijska vprašanja, vključno z intervjuji, smo dostopni na: ppetrac@wwfadria.org
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Za več informacij in prevzem Living Planet Report 2018 obiščite:
wwfadria.org/sl/lpr_2018

