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AVEM NEVOIE URGENT DE UN NOU
ACORD PENTRU OAMENI ȘI NATURĂ
Puțini oameni au șansa să trăiască momente de răscruce, momente
ale unei transformări cu adevărat istorice. Cred cu tărie că aici
suntem astăzi.
Pe de o parte, știm de mulți ani că forțăm limitele naturale ale
planetei. Declinul uimitor al populațiilor sălbatice, conform celui
mai recent Index Planeta Vie - o scădere de 60% în doar peste 40
de ani - este un semnal de alarmă și poate cel mai bun indicator al
presiunii pe care o exercităm asupra planetei.

© WWF

Pe de altă parte, datele științifice nu au fost niciodată mai clare cu
privire la impactul nostru.

Marco Lambertini,
Director General
WWF International

Scopul conservării naturii nu constă doar în a asigura un viitor
pentru tigri, urși panda, balene și pentru toate viețuitoarele pe care
le iubim și prețuim pe Pământ. Țintim mai sus de atât. Nu putem
avea un viitor sănătos, fericit și prosper pentru oamenii de pe o
planetă cu un climat destabilizat, cu oceane și râuri secătuite, cu
terenuri și păduri degradate, toate golite de biodiversitate, această
condiție esențială ce face Pământul locuibil.
În următorii ani, trebuie să trecem urgent la o societate neutră
din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și să oprim
și să inversăm procesul de pierdere a habitatelor naturale - prin
finanțarea de măsuri verzi, energie curată și producție alimentară
prietenoasă cu mediul. De asemenea, trebuie să păstrăm și să
readucem terenurile și oceanul într-o stare naturală.
Foarte puțini oameni au șansa de a lua parte la transformări cu
adevărat istorice. Acestea sunt ale noastre.
Avem în față o oportunitate fără precedent, dar totuși pentru o
perioadă foarte scurtă, pe măsură ce ne îndreptăm spre anul 2020,
când lumea își va revizui progresul în ceea ce privește dezvoltarea
durabilă prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, al
Acordului de la Paris și al Convenției privind Diversitatea Biologică.
Și acesta este momentul când ar trebui să adoptăm un nou acord la
nivel global, pentru natură și oameni, și să demonstrăm cu adevărat
calea pe care o alegem pentru oameni și planetă.
Alegerea ne aparține.
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PREGĂTIREA CADRULUI DE ACŢIUNE
Trăim într-o eră caracterizată de schimbări rapide, fără precedent, la nivel
planetar. Într-adevăr, mulți oameni de știință sunt de părere că, din cauza
consumului uman în continuă creștere, care generează o cerere sporită de
resurse de energie, terenuri și apă, ne îndreptăm către o nouă eră geologică,
Antropocenul. Este pentru prima dată în istoria Pământului când o singură
specie – Homo sapiens – exercită un impact atât de puternic asupra
planetei.
Această schimbare rapidă la nivel planetar, cunoscută sub denumirea
de Marea Accelerare, a adus numeroase beneficii societății umane. Însă
abia acum înțelegem și faptul că există conexiuni multiple între creșterea
globală a nivelului de sănătate, bogăție, asigurare a alimentelor și securitate
alimentară, repartizarea inegală a acestor beneficii și starea de degradare
a sistemelor naturale ale Pământului. Natura, susținută de biodiversitate,
oferă o multitudine de servicii ecosistemice, care constituie pietrele de
temelie ale societății moderne; însă, atât natura, cât și biodiversitatea,
încep să dispară într-un ritm alarmant. În ciuda încercărilor, mânate
de bune intenții, de a opri acest declin prin intermediul unor acorduri
globale, precum Convenția pentru Diversitate Biologică, ne confruntăm
cu un eșec; țintele actuale, alături de acțiunile implementate în vederea
îndeplinirii acestora, asigură, în cel mai bun caz, un declin controlat. Pentru
îndeplinirea angajamentelor referitoare la climă și la dezvoltarea durabilă,
este esențială stoparea declinului biodiversității.
Începând cu anul 1998, Raportul Planeta Vie, oferă o evaluare efectuată
pe baze științifice cu privire la starea de sănătate a planetei noastre,
monitorizează situația biodiversității la nivel mondial. În prezenta ediție
aniversară, la 20 de ani de la prima sa ediție, Raportul Planeta Vie 2018
asigură o platformă pentru activități de cercetare de vârf, bazate pe cele mai
bune opțiuni științifice și pentru exprimarea de opinii diverse cu privire
la impactul generat de oameni asupra stării de sănătate a ecosistemelor
la nivel mondial. La prezenta ediție au contribuit peste 50 de experți
care provin din mediul academic, al politicilor publice și din cadrul
organizațiilor care au drept obiect de activitate dezvoltarea internațională
și conservarea.
Această voce comună, care se face auzită din ce în ce mai intens, este
crucială dacă ne dorim inversarea tendinței de pierdere a biodiversității.
Se pare că dispariția a milioane de specii din cele existente pe Pământ nu
a reușit să capteze suficient atenția liderilor mondiali pentru ca aceștia să
catalizeze schimbarea necesară. Împreună, pledăm pentru necesitatea unui
nou acord global destinat naturii și oamenilor, care să abordeze aspectele
cruciale referitoare la modul în care va fi asigurată hrana pentru o populație
globală în creștere, limitarea încălzirii globale la 1,5°C și refacerea naturii.
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NATURA, SUSŢINUTĂ DE
CĂTRE BIODIVERSITATE,
OFERĂ O VARIETATE DE
SERVICII ECOSISTEMICE,
CARE FORMEAZĂ BAZELE
SOCIETĂŢII MODERNE;
ÎNSĂ ATÂT NATURA, CÂT
ȘI BIODIVERSITATEA,
DISPAR ÎNTR-UN RITM
ALARMANT.

Toate elementele care susțin construirea societății umane moderne, cu
luxul și beneficiile sale, sunt asigurate de natură, și vom continua să avem
nevoie de aceste resurse pentru a supraviețui și pentru a prospera. Studiile
ne arată, din ce în ce mai mult, importanța inestimabilă a naturii din
perspectiva sănătății, bogăției, hranei și securității noastre1-3. Ce beneficii
viitoare am putea descoperi în milioanele de specii care urmează să fie
descrise și studiate? Pe măsură ce înțelegem mai bine faptul că depindem
de sistemele naturale, este clar că natura nu este doar un simplu „lucru de
care dispunem”.
Întreaga activitate economică depinde în cele din urmă de serviciile
furnizate de natură, făcând natura o componentă extrem de importantă
pentru bogăția unei țări. Se estimează că, la nivel global, natura oferă
servicii în valoare de 125 de mii de miliarde de USD anual4. Guvernele,
sectorul de afaceri și cel financiar încep să își pună întrebări cu privire la
modul în care riscurile de mediu de la nivel global – creșterea presiunii
asupra terenurilor agricole, degradarea solului, limitarea resurselor de apă
și fenomenele meteo extreme - vor afecta performanța macroeconomică a
țărilor, industriilor și piețelor financiare.
Figura 1: importanța
naturii pentru omenire
Natura ne furnizează bunuri
și servicii ecosistemice vitale.
Adaptare după Van Oorschot
et al., 20165

NATURA ESTE CĂMINUL NATURA CA SURSĂ
NATURA CA FURNIZOR DE NATURA NE INSPIRĂ
DE HRANĂ, ADĂPOST APĂ CURATĂ, AER CURAT
BIODIVERSITĂŢII
ȘI MEDICAMENTE
ȘI SOLURI SĂNĂTOASE
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MAREA ACCELERARE

Traversăm Marea Accelerare – un eveniment unic pe parcursul istoriei de 4,5 miliarde de
ani a planetei noastre, caracterizat de o creștere explozivă a populației umane și activității
economice, care generează o schimbare fără precedent la nivel planetar prin prisma sporirii
cererii pentru energie, terenuri și apă (figura 2)6,7. Această schimbare este atât de amplă
încât mulți oameni de știință sunt de părere că suntem pe punctul de a păși într-o nouă eră
geologică, Antropocenul8,9. Unele dintre aceste schimbări sunt pozitive, altele sunt negative,
însă sunt toate interconectate. Devine însă tot mai evident faptul că dezvoltarea și bunăstarea
umană depind de sănătatea ecosistemelor naturale și că nu putem continua să beneficiem de
această dezvoltare și bunăstare fără să ținem cont de sănătatea ecosistemelor naturale.
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Marea Accelerare:
De la începutul Revoluției Industriale, a fost înregistrat un ritm ascendent al schimbării activității umane, anii ‘50
fiind un exemplu de creștere masivă al acestor schimbări. După această perioadă, activitățile umane (panoul cu
grafice din partea stângă) încep să influențeze în mod semnificativ sistemul Pământului de susținere a vieții (panoul
cu grafice din partea dreaptă) (sursă date: Steffen et al., 201530)7.
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AMENINŢĂRI VECHI ȘI NOI
Într-un articol recent, cercetătorii care publică în revista Nature (Natura)
au analizat cele mai răspândite amenințări cu care se confruntă un număr
de peste 8.500 de specii periclitate sau potențial amenințate, incluse pe
Lista Roșie10 a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).
Acești cercetători au constatat că principalii factorii decisivi ai declinului
biodiversității rămân, în continuare, supraexploatarea și agricultura intensivă. Într-adevăr, dintre toate speciile de plante, amfibieni, reptile, păsări și
mamifere care au dispărut începând cu anul 1500 era noastră, 75 % au fost
afectate de supraexploatare, de activitatea agricolă sau de ambele.
Dincolo de supraexploatare și agricultura intensivă, speciile invazive, a
căror răspândire depinde în mare măsură de activități legate de comerț, de
exemplu transportul maritim, reprezintă o altă amenințare des întâlnită.
Poluarea și perturbarea, cauzate, de exemplu, de activități agricole, baraje,
incendii și minerit, reprezintă surse de presiune suplimentare. Schimbările
climatice joacă un rol din ce în ce mai important și încep deja să genereze
efecte nu numai la nivel de ecosistem și specii, dar și la nivel genetic11.

FACTORI
DECISIVI
CONSUM

PRESIUNI
AGRICULTURĂ

„ARME, CAPCANE
ȘI BULDOZERE:
AMENINŢĂRILE DIN
TRECUT CONTINUĂ SĂ
REPREZINTE PRINCIPALII
FACTORI DECISIVI CARE
GENEREAZĂ, ÎN PREZENT,
DISPARIŢIA SPECIILOR”.
MAXWELL ET AL. 201610

Figura 3: Amenințări
pentru natură, alături de
factorii decisivi și presiunile din spatele acestora
Agricultura intensivă și
supraexploatarea continuă
să reprezinte cele mai mari
amenințări pentru biodiversitate și ecosisteme, generând
pierderea habitatelor.

AMENINŢĂRI

BIODIVERSITATE

SERVICII
ECOSISTEMICE

PIERDEREA ȘI
DEGRADAREA
HABITATELOR

SPECII

SERVICII DE
PRODUCŢIE

SUPRAEXPLOATAREA

ECOSISTEME

SERVICII DE REGLARE

SILVICULTURĂ
PRODUCŢIE

PESCUIT ȘI VÂNĂTOARE
PIEŢE

SECTORUL
FINANCIAR

SCHIMBĂRILE CLIMATICE

SERVICII DE SUPORT

POLUAREA

SERVICII CULTURALE

ENERGIE ȘI
TRANSPORTURI

MINERIT

SPECIILE INVAZIVE

GUVERNANŢĂ
INFRASTRUCTURĂ

© Staffan Widstrand - WWF

Ghețar topindu-se pe coasta Qaanaaq, Groenlanda, Arctica
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O IMAGINE A CONSUMULUI LA NIVEL MONDIAL
Supraexploatarea și activitățile agricole în continuă expansiune sunt determinate de creșterea
dramatică a consumului uman. În ultimii 50 de ani, amprenta noastră ecologică – un instrument
de măsură pentru consumul uman de resurse naturale – a crescut cu aproximativ 190 %12. Crearea
unui sistem mai durabil va presupune schimbări majore cu privire la activitățile de producție,
furnizare și consum. În acest sens, este necesar să înțelegem în mod detaliat modalitatea prin care
sunt interconectate aceste componente complexe, inclusiv actorii implicați, de la sursă la ultima
utilizare, indiferent de locul în care se regăsesc pe planetă13-15.

Figura 4: Harta globală
a amprentei ecologice a
consumului, 2014.
Amprenta ecologică totală
depinde atât de întreaga
populație, cât și de rata
consumului. La nivelul
unei țări, consumul include
amprenta ecologică
produsă de aceasta, plus
importuri din alte țări,
minus exporturi 12.
Legendă
< 1.75 gha
1.75 - 3.5 gha
3.5 - 5.25 gha
5.25 - 7 gha
> 7 gha
Date insuficiente
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Dacă analizăm amprenta ecologică a fiecărei persoane la nivel național, obținem informații
suplimentare cu privire la locul în care sunt consumate resursele lumii (figura 4)16. Nivelurile
diferite ale amprentei ecologice se datorează diferențelor înregistrate din perspectiva stilurilor de
viață și obiceiurilor de consum, inclusiv din perspectiva cantității de alimente, bunuri și servicii
consumată de rezidenți, a resurselor naturale utilizate de aceștia și a emisiilor de dioxid de carbon
generate pentru a produce respectivele bunuri și servicii ecosistemice17.
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AMENINŢĂRI ȘI PRESIUNI
ASUPRA TERENURILOR
În luna martie 2018, Platforma Interguvernmentală privind
Biodiversitatea și Serviciile Ecosistemice (IPBES) a publicat cel
mai recent Raport de Evaluare privind Degradarea și Reabilitarea
Terenurilor (LDRA), în care constata că numai un sfert din
terenurile de pe Pământ este neafectat, în mod semnificativ, de
impactul generat de activitățile umane18. Până în anul 2050, se
preconizează ca această fracțiune să scadă la numai o zecime.
Categoria cea mai afectată este cea a zonelor umede, care, în epoca
modernă, au pierdut 87 % din suprafață.
Cauzele imediate ale degradării terenurilor sunt de obicei de
ordin local – gestionarea inadecvată a resurselor – însă factorii
determinanți sunt deseori de ordin regional sau global, printre
aceștia numărându-se cererea tot mai mare de produse provenite
din ecosisteme, cerere peste capacitatea, și așa scăzută, a
ecosistemelor de a furniza bunuri și servicii.
Degradarea terenurilor cuprinde și pierderea pădurilor; chiar dacă
ritmul de pierdere a pădurilor a încetinit la nivel mondial datorită
reîmpăduririi și plantațiilor, acest fenomen s-a accelerat în cazul
pădurilor tropicale, care conțin unele dintre cele mai ridicate
niveluri ale biodiversității din lume19. Conform unui studiu efectuat
în 46 de țări de la tropice și subtropice, agricultura comercială la
scară largă și agricultura de subzistență practicată la nivel local au
reprezentat factorii responsabili pentru aproximativ 40%, respectiv
33%, din conversia pădurilor, în perioada cuprinsă între anii
2000 și 201020. Restul de 27 % de păduri defrișate a fost rezultatul
dezvoltării urbane, expansiunii infrastructurii și mineritului (această
situație este examinată în detaliu în Raportul FAO FRA 201621).
Acest fenomen de degradare continuă să exercite efecte multiple
asupra speciilor, calității habitatelor și funcționării ecosistemelor.
Efectele negative pot fi directe, precum pierderea directă a
biodiversității (de exemplu prin defrișare) și perturbarea habitatelor
și a funcțiilor facilitate de biodiversitate (de exemplu formarea
solului), sau indirecte, prin efectul exercitat asupra mediului în sens
mai larg, care, în ultimă instanță, afectează habitatele, funcțiile și
bogăția și abundența speciilor (figura 5).
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ZONELE UMEDE AU
AVUT CEL MAI MULT
DE SUFERIT, DECLINUL
FIIND DE 87% DIN
SUPRAFAŢĂ, ÎN ERA
MODERNĂ

PERTURBAREA FUNCŢIILOR

MEDIUL
ÎNCONJURĂTOR

OPŢIUNI PRIVIND
UTILIZAREA TERENURILOR

PERTURBAREA HABITATELOR

poluare,
degradare,
emisii

PIERDERE DIRECTĂ
A BIODIVERSITĂŢII

Figura 5:
Efectele negative directe și
indirecte, generate de opțiunile de utilizare a terenurilor,
asupra biodiversității

„REABILITAREA TERENURILOR DEGRADATE ESTE
EFICIENTĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL COSTURILOR,
ÎN CIUDA PREŢULUI INIŢIAL RIDICAT, DACĂ
AVEM ÎN VEDERE TOTALITATEA COSTURILOR ȘI
BENEFICIILOR PE TERMEN LUNG PENTRU SOCIETATE.
ESTE NECESARĂ O ACŢIUNE COORDONATĂ,
IMPLEMENTATĂ DE URGENŢĂ, PENTRU A ÎNCETINI
ȘI INVERSA TENDINŢA DE SUBMINARE PE SCARĂ
LARGĂ A BAZEI VIEŢII PE PĂMÂNT”.
ROBERT SCHOLES, UNIVERSITATEA DIN WITWATERSRAND ȘI COPREȘEDINTE AL PLATFORMEI
INTERGUVERNAMENTALE PRIVIND BIODIVERSITATEA ȘI SERVICIILE ECOSISTEMICE (IPBES) PENTRU
ASPECTUL LEGAT DE EVALUAREA CU PRIVIRE LA DEGRADAREA TERENURILOR ȘI LA REABILITAREA
ACESTORA.
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CE ESTE ATÂT DE SPECIAL ÎN SOL?
Un sfert din întreaga viață de pe Pământ se regăsește sub tălpile
noastre22. Biodiversitatea solurilor cuprinde microorganisme (vizibile
numai la microscop, precum fungi și bacterii), microfauna (cu o dimensiune a corpului de sub 0,1 mm, precum nematodele și tardigradele), mezofauna (nevertebrate cu o lățime a corpului cuprinsă între
0,1 și 2 mm, inclusiv acarieni și colembole), macrofauna (cu o lățime a
corpului cuprinsă între 2 și 20 mm, inclusiv furnici, termite și râme)
și megafauna (cu o lățime a corpului mai mare de 20 mm, inclusiv
mamiferele care trăiesc subteran, de exemplu cârtițele).
Aceste organisme care trăiesc în subteran influențează structura fizică și compoziția chimică a solurilor. Ele sunt esențiale pentru facilitarea și reglarea proceselor critice ale sistemelor, precum sechestrarea
carbonului, emisiile de gaze cu efect de seră și absorbția de nutrienți
de către plante. Organismele reprezintă un depozit pentru potențiale
aplicații medicale precum și pentru noi metode de control biologic al
patogenilor și dăunătorilor.

Figura 6: Harta
globală care
evidențiază distribuția
amenințărilor potențiale
pentru biodiversitatea
solurilor.
Toate seturile de date au fost
armonizate pe o scară de la
0 la 1 și însumate, punctajele
totale fiind incluse în cinci
clase de risc (de la foarte
scăzut la foarte ridicat)22

Amenințări potențiale pentru
biodiversitatea solurilor
Nivel foarte scăzut
Nivel scăzut
Nivel mediu
Nivel ridicat
Nivel foarte ridicat
Informații indisponibile
Apă
Gheață
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Recent publicat, Atlasul Mondial al Biodiversității Solurilor a realizat,
pentru prima dată, o hartă a amenințărilor potențiale asupra biodiversității solurilor, la nivel mondial22. A fost generat un indice de risc, prin
combinarea unui număr de opt factori de stres potențiali care pot afecta
organismele care trăiesc în sol, și anume: pierderea diversității supraterane, poluarea și supraîncărcarea cu nutrienți, pășunatul excesiv, agricultura intensivă, incendiile, eroziunea solului, deșertificarea și schimbările
climatice. S-au selectat indicatori de substituție (de tip proxy) pentru a
reprezenta distribuția spațială a fiecăreia dintre aceste amenințări. Figura 6 evidențiază repartizarea punctajelor aferente indicelui și reprezintă
o primă încercare de evaluare a distribuției amenințărilor care planează
asupra organismelor care trăiesc în sol, la nivel mondial.
Regiunile în care se înregistrează cel mai scăzut nivel al riscului sunt
concentrate cu preponderență în partea de nord a emisferei nordice. În
general, aceste regiuni sunt mai puțin supuse acțiunii efectelor antropice
directe (precum cele aferente agriculturii), cu toate că efectele indirecte
(precum schimbările climatice) pot dobândi o semnificație sporită în
viitor. Deloc surprinzător, regiunile în care riscul este cel mai ridicat sunt
acelea care prezintă expunerea cea mai mare la activități umane precum
agricultura intensivă, creșterea urbanizării și poluarea.
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Polenizatorii: de ce atâta agitaţie?
Michael Garratt, Tom Breeze and, Deepa Senapathi,
Universitatea din Reading
Majoritatea plantelor cu flori sunt polenizate de insecte și de alte animale.
Se estimează că proporția speciilor de plante spontane polenizate de animale crește de la o medie de 78 % în comunitățile din zona cu climă temperată, la 94 % în comunitățile cu climă tropicală23. Din punct de vedere taxonomic, polenizatorii reprezintă un grup divers care include peste 20.000
de specii de albine, multe alte tipuri de insecte (de exemplu muște, fluturi,
molii, viespi și gândaci) și chiar vertebrate – precum anumite păsări și
anumiți lilieci. Majoritatea polenizatorilor sunt sălbatici, însă există câteva
specii de albine care pot fi controlate, de exemplu albinele melifere (Apis
mellifera, Apis cerana), o serie de bondari și anumite albine solitare24.
Producția noastră de alimente depinde în mare măsură de polenizatorii
mai sus menționați – peste 75 % din principalele culturi alimentare la
nivel mondial beneficiază de polenizare25. O parte dintre aceste culturi – în
special în cazul fructelor și legumelor – reprezintă o sursă vitală pentru
alimentația umană. Obținerea unui randament ridicat prin producția
intensivă pe scară largă a culturilor de mere, migdale și oleaginoase, de
exemplu, depinde de polenizarea26-28 realizată de insecte, însă aceeași situație se aplică și în cazul culturilor realizate de micii fermieri din țările în
curs de dezvoltare, unde starea bună de sănătate a populațiilor de polenizatori sălbatici duce la creșterea semnificativă29 a recoltelor. Din punct de
vedere economic, polenizarea duce la sporirea valorii globale a producției
vegetale cu 235-577 miliarde USD anual, doar la nivelul cultivatorilor, și
la menținerea unui nivel scăzut al prețurilor pentru consumatori, datorită
aprovizionării stabile30.
Modificarea utilizării terenurilor ca urmare a intensificării producției agricole și expansiunii urbane reprezintă unul dintr-o serie de factori decisivi
care generează pierderea polenizatorilor, în special atunci când zonele
naturale care le asigură acestora resurse de hrană și cuibărit, se degradează sau dispar. S-a dovedit faptul că îmbunătățirea diversității habitatelor
în cadrul peisajului și includerea habitatelor neagricole în cadrul planurilor de gestionare a terenurilor, au dus la scăderea ritmului de dispariție
a polenizatorilor, la sporirea numărului acestora și la îmbunătățirea
serviciilor ecosistemice31. Inițiativele la nivelul peisajului, care urmăresc
îmbunătățirea caracterului eterogen și conectivitatea habitatelor, au fost
integrate într-o serie de inițiative derulate la nivel național și internațional,
menite să asigure protejarea polenizatorilor32. Abundența, diversitatea și
sănătatea polenizatorilor reprezintă elemente care sunt de asemenea amenințate de o serie de alți factori decisivi, printre care schimbările climatice, speciile invazive, bolile emergente și agenții patogeni; sunt necesare
acțiuni adecvate la nivel local, național și global, prin care să se atenueze și
aceste amenințări24.
O insectă polenizatoare extrem de importantă pentru diferite culturi agricole din Europa
este bondarul cu coadă roșie (Bombus lapidarius).
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INDICATOR PRIVIND POPULAŢIA:
INDEXUL PLANETA VIE
Indexul Planeta Vie (LPI) este un indicator care reflectă starea biodiversității la nivel mondial și nivelul de sănătate al planetei noastre. Publicat
pentru prima dată în anul 1998, acest indicator a continuat să monitorizeze abundența populației pentru mii de specii de mamifere, păsări, pești,
reptile și amfibieni, la nivel mondial, timp de două decenii. Indicatorul
folosește tendințele emergente, ca modalitate de măsurare a schimbărilor
înregistrate cu privire la biodiversitate33. Datele colectate cu privire la populațiile de specii sunt reflectate în cadrul unui indice global, precum și în
cadrul unor indici pentru zone biogeografice mai specifice, cunoscute sub
denumirea de regiuni, pe baza unor grupări distincte de specii.
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Indicii pentru anul curent includ date din intervalul cuprins între 1970
– stabilit ca an de începere comun pentru mulți indicatori – și 2014,
întrucât informațiile disponibile pentru perioada dinainte de 1970 sau de
după 2014 nu sunt suficiente pentru a genera un index robust și relevant.
Această situație se înregistrează pentru că este nevoie de timp pentru a
colecta, procesa și publica date de monitorizare, așadar se poate înregistra un decalaj temporal înainte ca acestea să poată fi adăugate la LPI.
Indicele global, calculat utilizând datele disponibile pentru toate
speciile și regiunile, prezintă o scădere globală de 60 % cu privire la mărimea populației de vertebrate în perioada cuprinsă între 1970 și 2014
(figura 7) – cu alte cuvinte, o scădere medie de peste jumătate, în mai
puțin de 50 de ani. În perioada cuprinsă între 1970 și 2014, scăderea
medie anuală cu privire la mărimea populației de specii a fost de 2 %,
cu un declin mai pronunțat în anii ‘80 și ‘90. După cum se evidențiază
cu claritate în figura 7, mărimea actuală a populației de specii vertebrate este încă sub nivelul de referință aferent anului 1970.
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Figura 7: Indexul Global
Planeta Vie pentru
intervalul de timp
1970 - 2014
Abundența medie a unui număr de 16.704 de populații,
reprezentând 4.005 de specii
monitorizate la nivel mondial, a scăzut cu 60 %. Linia
albă evidențiază valorile
indicelui, iar zonele întunecate reprezintă certitudinea
statistică din jurul tendinței
(interval: -50 la -67%)34.
Legendă
Indexul Global
Planeta Vie
Limita de încredere

Modalitatea de interpretare a Indexului Planeta Vie
Indicii Planeta Vie – indiferent dacă vorbim de indicele global sau de indicii aferenți unei regiuni
specifice sau unui grup de specii – arată rata de modificare medie, în timp, în cadrul unui set de
populații de specii. Aceste populații sunt extrase din baza de date Planeta Vie care, la momentul
de față, cuprinde informații cu privire la peste 22.000 de populații de mamifere, păsări, pești,
reptile și amfibieni. LPI global se bazează pe puțin peste 16.700 din aceste populații. Acest lucru
se datorează faptului că anumite populații se suprapun atât în timp cât și în spațiu; așadar,
pentru a evita dubla contabilizare, anumite populații nu sunt incluse în calculul tendinței globale.
Figura 8. Interpretarea LPI.
Reprezentarea termenilor-cheie
pentru a înțelege LPI 1

Nivel de referință
Indexul începe de la valoarea 1.
Dacă LPI și limita de încredere
se îndepărtează de nivelul de
referință, putem să spunem că s-a
înregistrat o creștere (peste valoarea 1) sau o scădere (sub valoarea
1) comparativ cu anul 1970.
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Valorile indexului
Aceste valori reprezintă variația medie a abundenței
populației - bazată pe schimbarea relativă a mărimii
populației și nu pe schimbarea absolută a acesteia. Zonele
întunecate evidențiază limitele de încredere de 95 %.
Limitele de încredere ilustrează modul în care se prezintă
tendința unui anumit an în raport cu anul 1970. Limitele
de încredere se extind mereu peste seriile de timp
stabilite, pe măsură ce incertitudinea din anii precedenți
se adaugă la anul curent.
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Ultimul an pentru care există date
Indexul se termină cu ultimul an pentru care avem suficiente date. Asta pentru că este
nevoie de timp pentru colectarea, procesarea și publicarea datelor de monitorizare, astfel
încât poate exista un decalaj de timp înainte ca datele să poată fi adăugate la LPI.
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Ameninţări la adresa populaţiilor incluse în LPI la nivel mondial
Toate populațiile de apă dulce și terestre din cadrul LPI global sunt încadrate la una dintre cele
cinci regiuni biogeografice majore, care reprezintă regiuni caracterizate de asocieri distincte de specii (definite în Olson et al. 200135). Apoi, indicele este recalculat numai pentru populațiile de specii
din respectiva regiune și, atunci când este posibil, sunt catalogate amenințările cu care se confruntă
fiecare regiune. Această metodologie ne permite să înțelegem mai bine modul în care se modifică
biodiversitatea în diferite părți ale lumii și ne sprijină în identificarea situațiilor în care aceste modificări sunt generate de diferite procese de amenințare manifestate pe plan local.
Declinul înregistrat cu privire la populația de specii sunt deosebit de pronunțate la tropice, în regiunea Neotropică, o regiune care cuprinde America de Sud și Centrală, unde se înregistrează scăderea
cea mai dramatică: o pierdere de 89% față de 1970. Populațiile nearctice și palearctice se descurcă
puțin mai bine, înregistrând scăderi de 23%, respectiv 31%.
Degradarea și pierderea habitatelor
reprezintă, în mod constant, cea
mai frecventă amenințare raportată în toate regiunile. Însă există
o serie de variații între regiuni și
grupurile taxonomice.
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Ce este o regiune biogeografică?
Regiunile biogeografice sunt regiuni caracterizate de asocieri distincte de
specii. Acestea reprezintă zone extinse de pe suprafața Pământului, fiind
separate de bariere majore pentru migrația plantelor și animalelor – de
exemplu oceane, deșerturi întinse și lanțuri muntoase înalte – unde speciile
au evoluat într-o relativă izolare, de-a lungul unor perioade lungi de timp.

Figura 9. Indicii Planeta Vie
și repartizarea amenințărilor
pentru fiecare grup taxonomic,
în cadrul fiecărei regiuni
În fiecare regiune, linia albă din
graficul LPI din partea stângă arată
valorile indexului, iar zonele întunecate reprezintă gradul de siguranță
a tendinței (de 95 %). Bara din partea
dreaptă a graficului arată distribuția
amenințărilor pentru fiecare grup taxonomic al fiecărei regiuni. De asemenea, baza de date a LPI înregistrează
informații cu privire la amenințările
cu care se confruntă mai puțin de un
sfert (3.789) din populațiile incluse în
LPI global. Mai mult decât atât, populațiile se pot confrunta cu mai mult de
o amenințare în același timp.34
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MAI MULŢI INDICATORI PRIVIND
BIODIVERSITATEA CARE SPUN
ACEEAȘI POVESTE
Biodiversitatea: Un concept complex care
necesită o multitudine de indicatori
Adeseori, biodiversitatea este prezentată ca fiind leagănul vieții.
Biodiversitatea cuprinde diversitatea tuturor organismelor vii – plante,
animale și microorganisme – și ecosistemele din care fac parte acestea.
Biodiversitatea include diversitatea în cadrul speciilor și între specii și poate
viza orice scară geografică – de la o parcelă de studiu de mici dimensiuni, la
întreaga planetă46.
Speciile și sistemele naturale care ne înconjoară reacționează în diverse
moduri la presiunile antropice și la intervențiile de conservare, neexistând o
măsură unică prin care să se reflecte toate aceste schimbări. Tocmai de aceea
este necesară existența unor unități de măsură diferite și a unor indicatori
diferiți, care să ne permită să înțelegem schimbarea suferită de biodiversitate,
să monitorizăm progresul înregistrat în îndeplinirea țintelor stabilite în
materie de biodiversitate și să elaborăm programe de conservare eficiente.

ABUNDENŢA

DISTRIBUŢIA
SPECIILOR

În plus, direcția urmată de tendințele cu privire la abundență au fost estimate
numai pentru foarte puține specii. De exemplu, Lista Roșie IUCN folosește
informații cu privire la scăderea și creșterea populațiilor la nivel de specie
pentru a determina riscul de extincție. Baza de date include acum informații
pentru 60 % dintre mamifere, 64 % dintre speciile de amfibieni, 92 %
dintre speciile de păsări și 52 % dintre speciile de reptile47 la nivel mondial.
Magnitudinea acestor tendințe este cunoscută pentru mult mai puține dintre
aceste specii. Alte grupuri taxonomice sunt chiar și mai puțin monitorizate47.
Pentru a compensa lipsa de informații empirice, alte măsurători privind
biodiversitatea și alte modele ecologice pot fi folosite pentru a urmări
schimbările privind biodiversitatea și pentru a oferi informații pentru
strategiile de conservare.

COMPONENŢA
COMUNITĂŢILOR

Datele cu privire la tendințele urmate de populații reprezintă doar una
dintre modalitățile de urmărire a schimbărilor înregistrate în domeniul
biodiversității. Mai există trei indicatori în materie de biodiversitate care
pot completa Indexul Planeta Vie și care pot plasa tendințele urmate de
acest indice într-un context mai larg, și anume: Indicele Habitatul Speciilor,
care măsoară schimbările cu privire la distribuția speciilor; Indicele Lista
Roșie IUCN, care urmărește riscul extincției speciilor; și Indicele privind
caracterul intact al biodiversității, care analizează schimbările înregistrate
în componența comunităților (figura 11). Toți acești indicatori evidențiază
aceeași imagine – respectiv cea a unui declin continuu al biodiversității.

RISCUL DE EXTINCŢIE

WWF Raportul Planeta Vie 2018 pagina 22

© National Geographic Stock - Steve Winter - WWF

O cameră de monitorizare din Parcul Național Hemis a surprins un leopard al zăpezilor (Panthera
uncia), o specie aflată pe cale de dispariție. Parcul Național Hemis este localizat în partea estică a
regiunii Ladakh a statului Jammu și Cașmir din India.
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ŢINTIND MAI SUS – SCHIMBAREA
TRAIECTORIEI DESCENDENTE PE
CARE SE AFLĂ BIODIVERSITATEA
Biodiversitatea este descrisă ca fiind infrastructura care susține întreaga
viață de pe Pământ. Sistemele naturale și ciclurile biochimice generate
de diversitatea biologică permit funcționarea stabilă a atmosferei,
oceanelor, pădurilor, peisajului și căilor navigabile. Așadar, acestea
reprezintă, pur și simplu, o precondiție esențială pentru ca societatea
noastră modernă și prosperă, să existe și să continue să se dezvolte1,48.
În absența unei acțiuni de amploare care să meargă mai departe decât
acțiunile practicate în mod obișnuit (business as usual), actualul
declin sever al ecosistemelor naturale care susțin societățile moderne
va continua cu consecințe grave la nivelul naturii și oamenilor. Între
momentul de față și sfârșitul anului 2020 avem o oportunitate unică,
ce poate fi folosită pentru a contura o viziune pozitivă pentru natură și
oameni. Noi obiective și ținte pentru viitor sunt în curs de stabilire, prin
Convenția privind Diversitatea Biologică. Acestea, alături de obiectivele
privind dezvoltarea durabilă, vor reprezenta cadrele internaționale vitale
pentru protejarea naturii și îmbunătățirea biodiversității.
În ciuda numeroaselor studii științifice și acorduri de politică
internaționale, care confirmă faptul că utilizarea durabilă și conservarea
diversității biologice reprezintă o prioritate globală, tendințele mondiale
înregistrate în materie de biodiversitate continuă să evidențieze un
declin al acesteia. Figura 10 reliefează în mod clar cât de slab au evoluat
sistemele naturale odată cu intrarea în vigoare a angajamentelor de
politică stabilite de comun acord la nivel internațional, de exemplu de la
stabilirea țintelor din Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD).
Totuși, figura 10 oferă și o viziune pentru viitor: dacă țintim mai sus
și nu ne limităm la acțiunile practicate în mod obișnuit (business as
usual), respectiv dacă implementăm abordări menite să refacă natura și
nu doar să monitorizeze un declin controlat, atunci putem pune bazele
unei lumi mai sănătoase, mai durabile, care să fie benefică atât pentru
oameni, cât și pentru ecosistemele naturale.
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Planul strategic pentru Convenția privind Diversitatea Biologică
(2010-2020) include cele 20 de ținte Aichi care trebuie realizate
până în 2020. Proiecțiile recente sugerează că este puțin probabil
ca majoritatea obiectivelor49 să fie realizate în acest timp. Cu
toate acestea, viziunea pentru 2050 necesită un obiectiv mult mai
ambițios, care va necesita recuperarea biodiversității și schimbarea
traiectoriei descendente pe care se află aceasta, până în 2030.
Linia neagră indică tendințele observate în prezent (până în 2015),
liniile punctate arată extrapolări din tendințele actuale (negru)
și proiecțiile pentru biodiversitate după anul 2030, care sunt în
scădere (roșu), se stabilizează (portocaliu) sau se refac (verde).
Elaborarea de strategii, planuri sau programe naționale
prin care să se asigure conservarea și utilizarea durabilă
a diversității biologice. Integrarea […] aspectelor legate
de conservare și utilizarea durabilă a diversității biologice,
în planurile, programele și politicile relevante la nivel sectorial
sau trans-sectorial”

Indicele Biodiversității

CBD

...până în 2010, reducerea seminificativă
a actualei rate de pierdere a biodiversității”

COP6

Deceniul ONU privind Biodiversitatea
(2011-2020): plan strategic, douăzeci
de ținte în materie de biodiversitate
cuprinse în cinci obiective strategice

Ţinte Aichi
Tendințele
observate

Previziuni stabilite
prin modelare

Tendințele
extrapolate
1970

1990

2010

2030

2050

Figura 10: Declinul biodiversității a continuat
în ciuda angajamentelor repetate în materie
de politică care încercă să încetinească sau să
stopeze ritmul privind pierderea biodiversității.
(adaptat după Mace et al. 201850)

Rezumat pagina 25

Angajamente privind biodiversitatea globală, de îndeplinit până în 2020, 2030 și
2050, așa cum sunt acestea consacrate în cadrele de acţiune aferente CBD* și ODD**
(Convenţia privind Diversitatea Biologică)

*

(Obiectivul privind Dezvoltarea Durabilă)

**

Viziunea CBD: Până în 2050, biodiversitatea este evaluată, conservată, remediată și utilizată
în mod rațional, cu menținerea serviciilor ecosistemice, susținând sănătatea planetei și asigurând
beneficii esențiale pentru toți oamenii.
 BD, obiectivul Aichi nr. 5: Până în 2020, ritmul de pierdere a tuturor
C
habitatelor naturale, inclusiv a pădurilor, este cel puțin redus la jumătate și, acolo
unde este fezabil, adus la valori apropiate de zero, iar fenomenele de degradare și
fragmentare sunt reduse în mod semnificativ.

VIAŢA
ACVATICĂ

VIAŢA
TERESTRĂ

CBD, obiectivul Aichi nr. 12: Până în 2020, extincția speciilor periclitate
cunoscute este prevenită, iar starea de conservare a acestora, în special a celor în
cazul cărora declinul este cel mai avansat, este îmbunătățită și susținută.
ODD, obiectivele 14 și 15: Până în 2030 „Conservarea și utilizarea durabilă
a oceanelor, mărilor și resurselor marine.” (ODD 14) și „Gestionarea durabilă a
pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și remedierea degradării terenurilor,
oprirea pierderii biodiversității.” (ODD 15). Obiectivul 15.5: „Luarea unor măsuri
urgente și semnificative pentru a reduce degradarea habitatelor naturale, a stopa
pierderea biodiversității și a proteja și preveni extincția speciilor periclitate”.

ECONOMIE
ORAȘE ȘI
COMUNITĂŢI
DURABILE

PACE, JUSTIŢIE
ŞI INSTITUŢII
EFICIENTE

VIAŢA
TERESTRĂ

SOCIETATE

ENERGIE CURATĂ ŞI
LA PREŢURI ACCESIBILE

BIOSFERĂ
VIAŢA
ACVATICĂ
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FOAMETE
„ZERO”

SĂNĂTATE ŞI
BUNĂSTARE

APĂ CURATĂ
ȘI SANITAŢIE

ACŢIUNE
CLIMATICĂ

Propunerea de „Plan pentru biodiversitate
pentru intervalul 2020-2050”
Degradarea naturii reprezintă una dintre cele mai serioase probleme cu
care se confruntă omenirea; cu toate acestea, țintele actuale și acțiunile
implementate în vederea îndeplinirii acestora asigură, în cel mai
bun caz, un declin controlat. Această secțiune este inspirată dintr-o
lucrare concepută pe parcursul sesiunii de brainstorming organizată
pentru această ediție aniversară a Raportului Planeta Vie și publicată
în data de 14 septembrie 2018 în publicația Nature Sustainability. În
lucrarea Țintind mai sus - redirecționarea curbei privind pierderea
biodiversității50 se argumentează că lumea are nevoie de obiective
îndrăznețe și bine definite și de un set de măsuri credibile prin care să
se refacă abundența naturii, la nivele care să permită atât oamenilor, cât
și naturii, să prospere.
În cadrul lucrării, autorii au recomandat trei pași necesari, incluși
într-o foaie de parcurs aferentă agendei post-2020: (1) stabilirea cu
claritate a obiectivului de refacere a biodiversității, (2) stabilirea unui
set de indicatori de progres măsurabili și relevanți, și (3) convenirea
asupra unui set de măsuri care pot, în mod colectiv, să îndeplinească
obiectivul în intervalul de timp stabilit. O descriere a acestor pași se
regăsește mai jos.

Figura 11: Stabilirea
conexiunilor
Johan Rockström și Pavan
Sukhdev au modificat un
infografic realizat de Carl
Folke, Directorul Științific
al Institutului pentru
Mediu din Stockholm și de
alți experți, cu scopul de a
prezenta o nouă modalitate
de a percepe obiectivele
privind dezvoltarea
durabilă și de a evidenția
modul în care toate aceste
obiective sunt corelate
cu asigurarea hranei
(mulțumiri: Imagini Azote,
Centrul pentru Reziliență
din Stockholm).

Pasul 1: Transformarea viziunii aspiraţionale
într-un obiectiv ambiţios
Primul pas al procesului de elaborare a unui plan pentru biodiversitate
constă în specificarea obiectivului. Conform actualei viziuni a CBD,
„Până în 2050, biodiversitatea este evaluată, conservată, remediată
și utilizată în mod rațional, cu menținerea serviciilor ecosistemice,
susținând sănătatea planetei și asigurând beneficii esențiale pentru
toți oamenii”. Atunci când a fost scrisă, această formulare reprezenta
o viziune aspirațională pentru viitor. În lucrarea Țintind mai sus se
argumentează că această viziune este suficient de concretă și realizabilă
pentru a constitui baza pentru stabilirea obiectivului unui acord în materie de biodiversitate pentru perioada post-2020. Îndeplinirea acestui
obiectiv ambițios va presupune stabilirea unui nou set de obiective care
să țintească mai sus și să fie eficiente după 2020.
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Pasul 2: Identificarea de modalităţi de măsurare a
progresului în raport cu obiectivul stabilit
Ținerea unei evidențe a stării biodiversității și a progresului înregistrat
în raport cu țintele stabilite reprezintă acțiuni ce presupun existența unor
indicatori adecvați. Pentru evaluarea biodiversității sunt necesare măsuri
multiple, implementate la scări spațiale diferite și la dimensiuni ecologice
diferite. Diferitele sisteme de măsurare de uz comun captează diferite proprietăți ale biodiversității, iar reacția acestora la presiuni variază51. Mace
et al. pledează pentru indicatori care pot urmări trei dimensiuni-cheie ale
biodiversității, care sunt necesare în lumina viziunii și obiectivelor descrise
în acest document și în țintele stabilite prin CBD și ODD, respectiv:
1) Rata de dispariție a speciilor la nivel mondial: măsura în care speciile
sunt amenințate de riscul extincției este estimată de Indexul „Planeta
Vie” (LPI)54.
2) Schimbări cu privire la abundența speciilor: Tendințele înregistrate cu
privire la abundența speciilor sălbatice sunt bine reflectate prin indicatori la nivelul populației, de exemplu prin Indicele Lista Roșie (RLI)52,53.
3) Schimbări cu privire la biodiversitatea pe plan local: schimbările înregistrate cu privire la „starea de sănătate” a ecosistemelor pot fi estimate
prin realizarea unei comparații între situația existentă și situația care a
existat la un anumit moment dat într-o locație definită, utilizând indicatori precum Indicele privind caracterul intact al biodiversității (BII)55,56.

Pasul 3: Identificarea măsurilor necesare pentru a
asigura transformarea necesară a biodiversităţii la
nivel mondial
Prin intermediul scenariilor și modelelor, oamenii de știință pot vizualiza
și explora modalitățile în care măsurile alternative afectează interdependențele dinamice dintre natură, beneficiile pe care natura le asigură oamenilor și calitatea vieții. Cu toate acestea, provocarea cu care ne confruntăm
ține de faptul că nu trebuie numai să identificăm căi potențiale prin care să
putem restabili biodiversitatea, ci trebuie, totodată, să realizăm transformarea necesară continuând să asigurăm hrana pentru o populație încă în
creștere, în condițiile în care efectele schimbărilor climatice, într-o lume
aflată într-o schimbare rapidă, cresc în intensitate. Prin urmare, deși
intervențiile tradiționale pentru conservarea biodiversității - de exemplu
planificarea acțiunilor pentru zone protejate și conservarea speciilor - continuă să fie extrem de importante, măsurile trebuie să abordeze și factorii
determinanți majori care generează declinul biodiversității și modificarea
ecosistemelor, precum agricultura intensivă și supraexploatarea.
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Legendă
Toate speciile
Speciile amenințate
cu dispariția
În graficul de jos, am inclus
biomuri deoarece monitorizarea modificărilor la nivel
de biomuri este importantă
pentru ținta Aichi 5. Există, de
asemenea, o linie care reprezintă ecoregiunile, deoarece
acestea sunt folosite în cadrul
țintei 11 ca parte a elementului privind ariile protejate și
pentru a se asigura faptul că
biodiversitatea în diferite zone
ale lumii este reprezentată în
mod egal (a se vedea caseta 1
pentru mai multe informații
despre toate aceste ținte).

Tendința privind evoluția populațiilor
2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

Stadiul de conservare

Cele două grafice de sus
ilustrează atât date privind
speciile amenințate cu
dispariția, cât și pentru toate
speciile, deoarece prevenirea
extincției este scopul țintei
Aichi 12 și este o măsură
absolută a succesului sau a
eșecului conservării.

Integritatea biotică

Figura 12 Traiectorii de
urmat pentru cei trei indicatori propuși în materie
de biodiversitate. Acestea
reflectă stadiul de conservare
(respectiv riscul de extincție
global), tendința privind evoluția populațiilor (schimbări în
raport cu abundența medie a
populației) și integritatea biotică (modificări ale diversității
locale, funcționale) din prezent
până în anul 2050, pe baza
angajamentelor din Caseta 1.
Aceste curbe ar reprezenta o refacere și o reabilitare de succes
a naturii. A se reține că, în timp
ce curbele se bazează pe date și
analize recente, acestea sunt,
în mod neapărat, indicative,
astfel încât axele indicatorului
nu prezintă cifre (adaptat după
Mace et al. 201850).

Legendă
Biomuri
Ecoregiuni
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CALEA DE URMAT
Zi după zi, devine din ce în ce mai evident că supraviețuirea omenirii
depinde de sistemele noastre naturale; cu toate acestea, continuăm să
distrugem sănătatea naturii, într-un ritm alarmant. Este clar că eforturile
pentru a stopa pierderea biodiversității nu au dat roade și că acțiunile
practicate în mod obișnuit (business as usual) vor asigura, în cel mai
bun caz, un declin controlat. Acesta este motivul pentru care, alături de
colegi - oameni de știință și specialiști în conservare din toată lumea,
pledăm pentru realizarea celui mai ambițios acord internațional din toate
timpurile – un nou acord global destinat naturii și oamenilor, prin care
să redirecționăm curba ce ilustrează declinul. Pentru a realiza viziunea
care să permită omenirii și naturii să prospere, este necesar ca factorii de
decizie de la fiecare nivel, de la persoane fizice, la comunități, țări și până la
societățile comerciale, să facă alegerile corecte din punct de vedere politic,
financiar și al modului de consum. Această viziune poate deveni realitate
doar dacă ne-o asumăm cu toții.

Reîncadrarea dezbaterii: Natura este singura noastră casă
Raportul Planeta Vie se alătură unui număr în creștere de lucrări de
cercetare și propuneri de politici publice care atrag atenția asupra
importanței fundamentale pe care o au sistemele naturale pentru societatea
noastră. Raportul indică faptul că, în intervalul anilor 1970-2014,
populațiile speciilor au înregistrat un declin de 60%, în timp ce ratele
actuale ale extincțiilor speciilor sunt de 100 până la 1000 de ori mai mari
decât rata naturală de bază (extincția înainte ca presiunea umană să devină
un factor proeminent). Alți indicatori care măsoară diferite schimbări
privind biodiversitatea ilustrează aceeași imagine - cea a pierderii
dramatice și continue.
Cu toate acestea, se pare că viitorul a milioane de specii de pe Pământ
nu a captat suficient atenția liderilor încât să ia măsurile necesare și să
oprească declinul biodiversității. Trebuie să semnalăm importanța politică a
biodiversității și să promovăm o mișcare coezivă între actorii statali și nonstatali, care să conducă schimbarea și să se asigure că atât factorii de decizie
publici, cât și cei privați înțeleg că menținerea situației actuale (business as
usual) nu este o opțiune.
De acum și până în anul 2020, an în care liderii mondiali vor lua deciziicheie în ceea ce privește biodiversitatea, schimbări climatice și dezvoltarea
durabilă, avem o ocazie unică de a face lobby pentru cel mai ambițios acord
– unul acord care să ofere un plan pentru biodiversitate și pentru oameni
până în anul 2050 și după acesta. Schimbarea traiectoriei descendente pe
care se află biodiversitatea - cu un nou cadru pentru biodiversitate care
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poate începe să inverseze pierderea provocată naturii până în 2030
- trebuie să stea la baza inițiativelor. Un astfel de acord este esențial
nu doar pentru natură, ci și pentru oameni, deoarece combaterea
declinului sistemelor naturale este esențială pentru realizarea Agendei
2030 pentru dezvoltare durabilă și a Acordului de la Paris privind
schimbările climatice.

Un nou acord global pentru natură și oameni
Pentru a-și aduce contribuția la acest acord, WWF colaborează cu un
consorțiu format din aproximativ 40 de universități, organizații care
acționează în domeniul conservării și organizații interguvernmentale,
cu scopul de a lansa inițiativa de cercetare inițiativa de cercetare
Bending the Curve of Biodiversity Loss (Schimbarea traiectoriei
descendente pe care se află biodiversitatea, n.r).
Modelele și scenariile pot ajuta la cartarea celei mai bune propuneri.
Prin aceasta inițiativă esențială, biodiversitatea va fi inclusă în mod
explicit în procesul de modelare a viitoarelor sisteme, ceea ce ne
va sprijini în stabilirea soluțiilor integrate și comune optime și în
înțelegerea compromisurilor pe care s-ar putea să fie nevoie să le
acceptăm. Aceste modele și analize de sistem vor constitui piatra de
temelie a unei viitoare ediții a Raportului Planeta Vie.
Participăm cu mândrie la această inițiativă comună. Este nevoie ca
această ambiție să fie îmbrățișată de toată lumea. Faptul că punem
cap la cap cele mai mari amenințări cu care se confruntă natura nu
înseamnă decât că vom fi capabili să o protejăm mai bine. Nu mai avem
mult timp la dispoziție.

SUNTEM PRIMA GENERAŢIE CARE DISPUNE
DE O IMAGINE CLARĂ A VALORII NATURII ȘI A
IMPACTULUI IMENS PE CARE ÎL EXERCITĂM
ASUPRA ACESTEIA. TOTODATĂ, AM PUTEA FI
ȘI ULTIMA GENERAŢIE CARE POATE ACŢIONA
ÎN SENSUL INVERSĂRII ACESTEI TENDINŢE.
ESTE POSIBIL CA PERIOADA CUPRINSĂ
ÎNTRE MOMENTUL DE FAŢĂ ȘI ANUL 2020 SĂ
REPREZINTE UN MOMENT ISTORIC DECISIV.
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BIODIVERSITATE
NATURA CONTEAZĂ
Biodiversitatea este esențială
pentru sănătatea, bunăstarea,
hrana și siguranța noastră,
precum și pentru stabilitatea
sistemelor economice și politice
la nivel mondial.

Indexul Planeta Vie,
care măsoară abundența
biodiversității bazându-se pe
date pentru 16.704 populații
a 4.005 specii de vertebrate,
arată un declin de 60%, față
de 1970.

ŢINTIND MAI SUS
AMENINŢĂRI
Cele mai mari amenințări pentru
biodiversitate sunt exploatarea
excesivă și agricultura, ambele
rezultate în urma consumului
uman în continuă creștere.

Este nevoie de un nou acord
global, penru natură și
oameni, cu obiective clare
și ambițioase, cu ținte și
monitorizare constantă,
pentru a schimba traiectoria
descendentă pe care se află
biodiversitatea.

De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.
www.wwf.ro
www.facebook.com/WWFRomania
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