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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА НОВА 
ГЛОБАЛЬНА УГОДА МІЖ 
ЛЮДИНОЮ І ПРИРОДОЮ 
Мало кому щастить стати свідком справді історичних 
трансформацій. Я глибоко переконаний, що ми сьогодні 
опинилися на порозі саме таких змін.
З одного боку, ми вже багато років поспіль розуміємо, що наша 
планета наближається до межі, за якою на неї чекають незворотні 
зміни. Останній Індекс живої планети засвідчує вражаюче зниження 
чисельності популяцій тварин у дикій природі — більш ніж на 60% 
впродовж лише 40 останніх років. Це сумне нагадування і, напевно, 
найдостовірніший індикатор людського впливу на планету.
З іншого боку, наукові дослідження ще ніколи не були настільки 
одностайними у своєму баченні наслідків цього впливу.
Збереження природи полягає не тільки в тому, щоб захистити 
від вимирання тигрів, панд, китів і все дивовижне розмаїття 
життя, яке ми так любимо та цінуємо на Землі. Все значно 
складніше. Здорове, щасливе та процвітаюче майбутнє людей на 
планеті неможливе в умовах нестабільного клімату, виснажених 
океанів і річок, деградованих земель і спорожнілих лісів поряд 
із усім, що позбавлене біорізноманіття — цього необхідного  
елемента життя, від якого залежить якість життя кожного з нас.
У найближчі роки людству конче потрібно стати вуглецево-
нейтральною спільнотою, зупинити знищення природи та 
розпочати її відновлення. Цього можна досягти шляхом 
фінансування природоохоронних ініціатив, добування 
відновлюваної енергії та екологічного виробництва продуктів 
харчування. Ми також мусимо зберегти та привести до 
природного стану достатні площі суходолу та океану. 
Мало кому випадає шанс стати частиною справді історичних 
перетворень. Уявіть, що цієї честі удостоєні саме ви.
У нас усе ще залишається можливість щось змінити. У 2020 
році людство перегляне свій прогрес на шляху до сталого 
розвитку та власні цілі, задекларовані в Цілях сталого розвитку, 
Паризькій кліматичній угоді та Конвенції про біологічне 
різноманіття. Все це відбувається саме тоді, коли світ повинен 
прийняти новий глобальний виклик природі та людству й 
нарешті обрати шлях, яким надалі прямуватиме.
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Інститут Зоології (Лондонське зоологічне товариство)
Лондонське зоологічне товариство (ZSL), засноване у 1826 році, – 
міжнародна наукова, природоохоронна та освітня організація, яка 
поширює ідеї збереження тварин та їх оселищ по всьому світу.  
Товариство управляє Лондонським та Уіпснейдським зоопарками, 
проводить наукові дослідження та бере активну участь у 
природоохоронних заходах. Крім цього, ZSL у партнерстві з 
Всесвітнім фондом природи WWF працює над розрахунком Індексу 
живої планети.

WWF (Всесвітній фонд природи)
Всесвітній фонд природи WWF – одна з найвпливовіших та 
найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі, що 
нараховує понад 5 мільйонів прихильників і має представництва у 
більше сотні країн світу. Місія WWF полягає у тому, щоб зупинити 
деградацію природних систем планети та побудувати майбутнє, у 
якому людина буде жити у гармонії з природою. Цього можна 
досягти шляхом збереження біорізноманіття планети; 
раціонального використання природних ресурсів; зменшення 
забруднення та марнотратного споживання. 
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ЗАГАЛЬНА КАРТИНА
Ми живемо в часи швидких і безпрецедентних змін на планеті. 
Чимало вчених вважають, що наші безупинно зростаючі 
обсяги споживання призводять до збільшення попиту на 
енергію, землю й воду та є рушієм нової геологічної епохи — 
Антропоцену. Вперше в історії Землі один вид — Homo sapiens 
— має настільки потужний вплив на всю планету.

Ці стрімкі зміни у житті планети принесли багато користі 
людству та отримали назву “Велике прискорення”. Та водночас 
стало зрозуміло, що загальне зростання рівня нашого здоров’я, 
добробуту, харчування й безпеки насправді пов’язане з 
нерівномірним розподілом цих благ та занепадом природних 
систем Землі. Природа та біорізноманіття надають безліч 
послуг, які є складовими сучасного суспільства; але заразом і 
природа, і біорізноманіття зникають темпами, які змушують 
бити на сполох. Попри благі намагання зупинити ці втрати 
нам не вдалося досягти цього за допомогою міжнародних угод, 
зокрема й Конвенції про біологічне різноманіття. У кращому 
разі поточні цілі та відповідні дії спрямовані на контроль втрат, 
проте для виконання зобов’язань щодо змін клімату та сталого 
розвитку важливо саме зупинити втрату природних ресурсів і 
біорізноманіття.

Починаючи з 1998 року звіт “Жива планета” оцінює здоров’я 
Землі й відстежує стан біорізноманіття у світі ґрунтуючись на 
наукових даних. Звіт 2018 року є ювілейним, і його мета об’єднати 
найкращі й найсучасніші наукові здобутки, найрізноманітніші 
думки щодо впливу людей на здоров’я нашої планети. Понад 
50 експертів із академічних і політичних кіл, міжнародних 
організацій зі сталого розвитку та охорони природи зробили свій 
внесок у підготовку цьогорічного видання. 

Якщо ми прагнемо змінити тенденцію до втрати біорізноманіття, 
то вирішальне значення матиме саме спільна позиція. Проблема 
вимирання багатьох видів на Землі, схоже, недостатньо привертає 
увагу світових лідерів, що  могло б пришвидшити необхідні зміни. 
Заради природи та людей ми виступаємо за нову глобальну угоду, 
яка дасть відповіді на найважливіші питання: 

Як прогодувати населення Землі, що постійно зростає?
Як обмежити підвищення температури до 1,5°С?
Як відновити природу?

Сучасне суспільство з усіма його вигодами та розкішшю 
своїм виникненням зобов’язане природі. Ми й надалі 
потребуватимемо природних ресурсів для виживання й 
процвітання. Все більше досліджень вказують нанеодооцінену 
роль природи в забезпеченні нашого здоров’я, багатства, 
їжі та безпеки1-3. Які ще вигоди в майбутньому нам можуть 
дати мільйони видів, які ще не описані, не кажучи вже про 
вивчених? Коли ми краще зрозуміємо нашу залежність від 
природних ресурсів, стане очевидним, що природа — це не 
щось, що просто добре було б мати. Вся економічна діяльність, 
врешті-решт, залежить від екосистемних послуг, які надає 
природа, що робить її надзвичайно цінним фактором 
добробуту країн. За приблизними оцінками, щорічно природа 
надає послуг на 125 трильйонів доларів США4. Уряди, бізнес 
та фінансовий сектор починають замислюватися над тим, як 
глобальні екологічні ризики та збільшення навантаження 
на сільськогосподарські землі, деградація ґрунтів, нестача 
води та екстремальні погодні умови можуть вплинути на 
макроекономічні показники країн та фінансові ринки.

 
Рисунок 1: Значення 
природи для людей
Природа забезпечує нас 
життєвоважливими 
товарами та послугами. 
Адаптовано з Van 
Oorschot et al., 20165.

ПРИРОДА РАЗОМ ІЗ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯМ 
НАДАЮТЬ БЕЗЛІЧ 
ПОСЛУГ, ЯКІ Є 
СКЛАДОВИМИ 
СУЧАСНОГО 
СУСПІЛЬСТВА. 
ВОДНОЧАС ТЕМПИ 
ЇХ ЗНИКНЕННЯ 
ЗМУШУЮТЬ БИТИ НА 
СПОЛОХ
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“ВЕЛИКЕ ПРИСКОРЕННЯ” 
Ми живемо в часи “Великого прискорення” — унікальної події за всі 4,5 мільярда років 
історії нашої планети. Саме зараз збільшення людського населення та економічне зростання 
провокують безпрецедентні зміни планети, оскільки зумовлюють усе більший попит на 
енергію, землю та воду (рисунок 2)6,7. Подія ця настільки значна, що чимало вчених вважають, 
що ми вступаємо в нову геологічну епоху — Антропоцен8,9. Деякі зміни є позитивними, а 
деякі — негативними, проте всі вони пов’язані між собою. Стає дедалі зрозумілішим, що 
людський добробут залежать від здоров’я природних систем, тож ми не можемо продовжувати 
отримувати задоволення від першого, не враховуючи наслідків для другого.

Рисунок 2: “Велике прискорення”
Різке зростання показників людської діяльності з початку Промислової революції в 1950-х зумовило 
стрімкий ріст усіх показників. Відтоді людська діяльність (графіки зліва) суттєво впливає на систему 
життєзабезпечення Землі (графіки справа) (графіки взято зі Steffen et al., 20157, всі посилання на дані 
містяться в оригінальному документі).

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ПРИРОДНИХ СИСТЕМ
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СТАРІ ТА НОВІ ЗАГРОЗИ 
У статті, нещодавно опублікованій у журналі Nature, дослідники 
проаналізували  найпоширеніші загрози для понад 8500 видів, які, 
згідно з Червоним списком МСОП, перебувають під загрозою вимирання 
або наближаються до загрозливого стану10. Виявлено, що основними 
факторами зниження біорізноманіття все ще залишаються надмірна 
експлуатація територій та розвиток сільського господарства. Справді, 
з-поміж усіх рослин, амфібій, рептилій, птахів і ссавців, що вимерли 
починаючи з 1500 року, 75% постраждали від надмірної експлуатації або 
сільськогосподарської діяльності (чи від обох факторів одразу).
Крім цих двох чинників, ще однією значною загрозою є 
інвазивні види. Їх поширення часто пов’язують з торговельною 
діяльністю, зокрема з перевезеннями. Забруднення та вплив 
зовнішніх факторів: спорудження гребель, виникнення пожеж 
та видобуток корисних копалин, є додатковими джерелами 
навантаження. Зміна клімату відіграє все більшу роль і починає 
впливати на екосистеми і види навіть на генетичному рівні11 

Рисунок 3: Загрози 
для природи та 
фактори тиску.
Втрата оселищ у зв’язку 
із сільськогосподарською 
діяльністю та надмірною 
експлуатацією 
залишається найбільшою 
загрозою біорізноманіттю 
та екосистемам.

“ЗБРОЯ, СІТКИ ТА 
БУЛЬДОЗЕРИ: СЬОГОДНІ 
СТАРІ ЗАГРОЗИ ВСЕ ЩЕ 
ДОМІНУЮТЬ СЕРЕД 
ФАКТОРІВ ЗНИЩЕННЯ 
ВИДІВ ”. МАКСВЕЛЛ ТА ІН. 
(MAXWELL ET AL.) 201610
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Танення айсберга на узбережжі Каанаак, Гренландія, Арктика.
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Рисунок 4: Світова 
мапа екологічного 
сліду споживання, 
2014 рік
Загальний екологічний 
слід залежить від 
загальної кількості 
населення і показників 
його споживання. 
Споживання в країні 
включає екологічний 
слід самої країни, плюс 
імпорт з інших країн, 
мінус експорт12.

ЗРІЗ СПОЖИВАННЯ У СВІТІ 
Надмірна експлуатація та постійне нарощування масштабів сільськогосподарського 
виробництва є наслідками зростання  темпів споживання людством ресурсів. За останніх 
50 років наш екологічний слід — показник споживання природних ресурсів — збільшився 
приблизно на 190%12. Створення більш сталої системи вимагає значних змін у виробництві, 
постачанні та споживанні товарів. Для цього нам потрібно мати чітке розуміння того, як 
ці складні компоненти пов’язані між собою і які головні гравці залучені  — від джерела 
ресурсу до полиці в магазині, незалежно від місця знаходження на планеті13-15.
.

 
Якщо подивитися на екологічний слід кожної людини на національному рівні, можна 
отримати додаткову інформацію про те, як саме в кожній частині світу споживаються світові 
ресурси (рисунок 4)16. Різні показники екологічного сліду зумовлені відмінними способами 
життя й моделями споживання, що включає: кількість продуктів харчування, товарів і 
послуг, що споживає населення, природні ресурси, які воно використовує, та кількість 
вуглекислого газу, що виділяється в процесі виробництва цих товарів та надання послуг17.

1.75 - 3.5 Гга

3.5 - 5.25 Гга

5.25 - 7 Гга

> 7 Гга

Недостатньо даних

< 1.75 Гга (глобальних га)

Пояснення
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ЗАГРОЗИ І НАВАНТАЖЕННЯ НА 
СУХОДІЛ 
У березні 2018 року Міжурядова науково-політична платформа 
з питань біорізноманіття та екосистемних послуг (IPBES) 
оприлюднила останню Оцінку деградації та відновлення 
земель (LDRA), яка засвідчує, що лише чверть суходолу Землі 
не зазнала впливу людської діяльності¹⁸. За прогнозами, до 
2050 року ця частка зменшиться до 10%. Водно-болотні угіддя 
зазнали найбільшого впливу, втративши 87% своєї площі вже у 
сучасний період. 
 
Безпосередні причини деградації суходолу є, як правило, 
локальними, зумовленими неналежним управлінням 
земельними ресурсами. Однак часто причини можуть бути  
регіональними або глобальними, наприклад, зростання 
попиту на екосистемні послуги та продукти, а також зниження 
здатності екосистем надавати їх.
 
Деградація земель також означає втрату лісів. Тоді як в 
глобальному масштабі завдяки відновленню лісів та насаджень 
її темпи сповільнилися, в тропічних лісах, для яких характерний 
один із найвищих рівнів біорізноманіття на Землі, втрати, 
навпаки, збільшилися¹⁹. Дослідження, проведені в 46 
тропічних і субтропічних країнах у 2000-2010 роках, показують, 
що 40% знеліснення спричинені масштабним комерційним 
сільським господарством, а 33% — локальним²⁰. Решта 27% 
знеліснення територій пов’язана з урбанізацією, розширенням 
інфраструктури й видобутком корисних копалин (детальніше про 
це йдеться у Глобальній оцінці лісових ресурсів FAO FRA  2016²¹).
 
Ця тривала деградація має великий вплив на види, якість їхніх 
оселищ та функціонування екосистем. Негативні наслідки 
можуть бути прямими, як, наприклад, втрата біорізноманіття 
через знеліснення території, порушення оселищ і функцій, 
пов’язаних із біорізноманіттям (приміром, ґрунтоутворення), 
або ж непрямими, тобто такими, що впливають на довкілля 
в цілому, що зрештою відбивається на оселищах, видовому 
багатстві та поширенні видів (рисунок 5).

“ЯКЩО ЗВАЖИТИ У ДОВГОСТРОКОВІЙ 
ПЕРСПЕКТИВІ ВСІ ВИТРАТИ І ПЕРЕВАГИ ДЛЯ 
СУСПІЛЬСТВА, ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ 
ЗЕМЕЛЬ Є ЕКОНОМІЧНО ВИПРАВДАНИМ, 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВИСОКУ ПОЧАТКОВУ 
ВАРТІСТЬ. І НЕОБХІДНО ТЕРМІНОВО ТА 
СКООРДИНОВАНО ДІЯТИ, ЩОБ СПОВІЛЬНИТИ 
ТА ПОЧАТИ ВІДНОВЛЮВАТИ НИНІ ВИСНАЖЕНІ 
РЕСУРСИ ПЛАНЕТИ.” 
 
РОБЕРТ ШОЛС, СПІВГОЛОВА IPBES З ОЦІНКИ ДЕГРАДАЦІЇ І ВІДНОВЛЕННЯ 
ЗЕМЕЛЬ (LDRA) 

 Рисунок 5: 
Прямий і непрямий 
негативні впливи на 
біорізноманіття залежно 
від вибору способу 
землекористування

ВОДНО-БОЛОТНІ 
УГІДДЯ ЗАЗНАЛИ 
НАЙБІЛЬШОГО 
ВПЛИВУ, ВТРАТИВШИ  
87% СВОЄЇ ПЛОЩІ ВЖЕ 
У СУЧАСНИЙ ПЕРІОД
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ЩО ТАКОГО ОСОБЛИВОГО В 
ҐРУНТІ?
Чверть усього живого на Землі можна знайти під нашими ногами²². 
Біорізноманіття ґрунту охоплює мікроорганізми (їх можна побачити 
тільки під мікроскопом, як наприклад, деякі гриби і бактерії), 
мікрофауну (з розміром тіла менше 0,1 мм, зокрема нематоди 
та тихоходи), мезофауну (безхребетні розміром від 0,1 до 2 мм, 
зокрема кліщі та ногохвістки), макрофауну (розміром від 2 до 20 мм, 
наприклад, мурахи, терміти та дощові черви) і мегафауну (розміром 
більше 20 мм, наприклад, ґрунтові ссавці, такі як кріт).
 
Ці ґрунтові організми впливають на структуру, фізичний та хімічний 
склад ґрунтів. Вони необхідні для забезпечення та регулювання 
критично важливих процесів в екосистемі, таких як зв’язування 
вуглецю, абсорбція викидів парникових газів і поглинання 
поживних речовин рослинами. Вони є потенційним ресурсом для 
медичного використання, а також для нового біологічного контролю 
над патогенними організмами та шкідниками.

Нещодавно опублікований Загальний атлас із біологічного 
різноманіття ґрунтів уперше відобразив потенційні загрози 
по всьому світу²². Індекс ризику був сформований шляхом 
об’єднання восьми потенційних стресових факторів для 
ґрунтових організмів: втрата надземного різноманіття, 
забруднення та перенасичення добривами, надмірне випасання 
худоби, інтенсивне землеробство, пожежа, ерозія ґрунту, 
опустелювання та зміна клімату. Показники були обрані 
з метою показати у просторовому вимірі розподіл кожної 
загрози. На рисунку 6 можна побачити розподіл балів індексу 
ризику, що є першою спробою оцінити розподіл загроз 
ґрунтових організмів у глобальному масштабі.
 
Зони з найнижчим рівнем загроз зосереджені в основному в 
північній півкулі. Як правило, ці регіони менше піддаються 
прямому антропогенному впливу (наприклад сільському 
господарству), однак непрямі чинники (такі як зміна 
клімату) можуть мати більш істотний вплив у майбутньому. 
Закономірно, що зони з найвищим ризиком відображають 
найбільший вплив людської діяльності (зокрема інтенсивного 
землеробства, форсованої урбанізації, забруднення).

Рисунок 6:  Карта 
світу, що показує 
розподіл потенційних 
загроз для 
біорізноманіття 
ґрунтів  
Всі дані проранжовано 
за шкалою від 0 до 1 і 
просумовано. Загальні 
бали поділяються на 
п’ять класів ризику (від 
дуже низького до дуже 
високого)²².
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ЗАПИЛЮВАЧІ: МЕРТВІ БДЖОЛИ НЕ ГУДУТЬ
Майкл Гарретт, Том Бриз, Діпа Сенапаті, Університет Рідінгу

Більшість квіткових рослин запилюються комахами або 
іншими тваринами. Підраховано, що частка дикорослих видів 
рослин, що запилюються тваринами, зростає в середньому 
від 78% у помірно-кліматичних зонах до 94% у тропічних²³. 
Таксономічно, тобто з точки зору класифікації, запилювачі 
— це велика група, яка об’єднує понад 20 000 видів бджіл, 
багато інших типів комах (наприклад, мух, метеликів, молей, 
ос і жуків) і навіть хребетних тварин — деяких птахів і кажанів. 
Більшість запилювачів є дикими, хоча можна “приручити” 
навіть кілька видів бджіл, зокрема медоносних (Apis mellifera 
та Apis cerana), а також деяких джмелів²⁴.
 
Виробництво значної кількості продуктів залежить від 
цих запилювачів, а саме 75% провідних харчових культур 
в усьому світі. Деякі з цих культур — особливо овочі та 
фрукти — складають основу людського раціону. Здорові 
популяції диких запилювачів впливають на врожайність 
сільськогосподарських культур як у масштабному 
інтенсивному вирощуванні, так і в дрібному фермерстві26-29. 
Економічний вимір запилення такий: воно щорічно 
допомагає виробникам сільськогосподарських культур 
зекономити 235–577 млрд доларів та зумовлює зниження ціни 
для споживачів завдяки стабільному постачанню продуктів30.
 
Зміна способу землекористування у зв’язку із зростанням 
обсягів сільськогосподарського виробництва та дедалі 
більшої урбанізації є ключовим чинником скорочення 
чисельності запилювачів.  Особливо з огляду на занепад чи 
зменшення кількості природних територій, які забезпечують 
їх харчуванням і є місцем для гніздування. Збільшення 
різноманіття оселищ та включення несільськогосподарських 
територій до планів землекористування призвели до 
зменшення втрат запилювачів, збільшення їх числа та 
покращення екосистемних послуг³¹. Загальноландшафтні 
ініціативи щодо покращення гетерогенності та зв’язаності 
оселищ були включені до деяких національних та 
міжнародних ініціатив, спрямованих на захист запилювачів³². 
Зміна клімату, інвазійні види, хвороби, патогенні організми 
та інші фактори загрожують чисельності, різноманіттю й 
здоров’ю запилювачів. Щоб пом’якшити ці загрози, потрібно 
вжити відповідних локальних, національних та міжнародних 
заходів²⁴

Джміль кам’яний (Bombus lapidarius) широко розповсюджений вид джмелів і є 
важливим запилювачем багатьох сільськогосподарських культур по всій Європі
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Рисунок 7: Глобальний 
індекс живої планети, 
період з 1970 р. по 
2014 р.
Середня чисельність 
16 704 популяцій, які 
репрезентують 4 005 
видів, моніторинг яких 
здійснювався по всій 
планеті, знизилася на 
60%. Біла лінія показує 
значення індексу, а 
затемнені ділянки 
репрезентують 95% 
межі довірчого інтервалу 
навколо тренду 
(діапазон: від -50% до 
-67%)34.

Глобальний індекс 
живої планети

Межі довірчого 
інтервалу

Пояснення
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ІНДИКАТОР ПОПУЛЯЦІЙ: 
ІНДЕКС ЖИВОЇ ПЛАНЕТИ 
Індекс живої планети (далі Індекс) — це показник, за яким 
визначається стан біологічного різноманіття та здоров’я нашої 
планети. Опублікований вперше в 1998 році, впродовж двох 
десятиліть цей показник використовується для моніторингу 
чисельності популяцій тисяч видів ссавців, птахів, риб, 
рептилій та амфібій по всьому світу. Індекс використовує 
тенденції, які стали одиницею виміру змін у біорізноманітті33. 
Зібрана інформація про чисельність популяцій враховується 
у Глобальному Індексі, а також у індексах конкретних 
біогеографічних районів (знаних як екозони або біогеографічні 
зони), що базуються на чітких угрупованнях видів.

Цьогорічні індекси містять дані від 1970 року, встановлені як 
точка відліку для багатьох показників, і до 2014-го. Даних за 
періоди до 1970 року та після 2014-го недостатньо, щоб на їхній 
основі вирахувати повноцінний та вартий довіри індекс. Справа 
в тому, що збір, обробка й оприлюднення даних моніторингу є 
доволі тривалим процесом, тож деякі дані Індексу живої планети 
можуть бути додані із запізненням.

Глобальний індекс, що обчислюється з використанням 
доступних даних для усіх видів та регіонів, засвідчує зниження 
чисельності популяції хребетних тварин на 60% у період із 1970 
року по 2014-й (рис. 7). Інакше кажучи, дані вказують на те, що 
чисельність хребетних за менш ніж 50 років скоротилася більше 
ніж наполовину.

 

Останній рік
Індекс розраховується для тих років, даних про які недостатньо. Останній рік на 
рисунку є його порогом, тобто точкою, в якій графік уривається. Попри те що 
спостереження можуть тривати й надалі, потрібно чимало часу, щоб зібрати, 
опрацювати та здійснити публікацію даних моніторингу, тож імовірно, що деякі дані 
до Індексу будуть додані із запізненням.

Вихідне значення:
Точка відліку в Індексі 
розпочинається зі значення 
1. Якщо Індекс та межі 
достовірності прямують від цього 
вихідного значення, можемо 
стверджувати, що відбулося 
збільшення (більше 1) або 
зниження (менше 1) показника 
порівняно з 1970 роком.

Як тлумачити Індекс живої планети? 
Індекси живої планети — Глобальний Індекс та індекси, що обчислюються для 
конкретних біогеографічних зон чи видових груп — ілюструють середній темп змін у 
часі для популяцій тварин різних видів. Дані про чисельність популяцій було взято з 
Бази даних “Живої планети”, яка на сьогодні містить інформацію про понад 22 тисячі 
популяцій різних видів ссавців, птахів, риб, рептилій та амфібій. Глобальний Індекс 
ґрунтується на інформації лише про 16 700 популяцій. Це пов’язано з тим, що деякі 
популяції накладаються одна на одну в просторі та часі, тож, аби уникнути подвійного 
підрахунку, частина даних не враховується при обчисленні глобальної тенденції.

Значення індексу
Ці значення репрезентують загальні зміни 
чисельності популяцій з огляду на відносну, а не 
абсолютну зміну в розмірах популяцій. Затемнені 
ділянки показують 95% межі довірчого інтервалу. Це 
характеризує статистичну достовірність  тенденцій у 
кожен із років відносно до 1970-го. Межі довірчого 
інтервалу завжди розширюються у часовому ряді, 
оскільки невпевненість, яка походить із минулих 
років, додається до поточного року.

Рисунок 8: 
Трактування Індексу 
живої планети 
Пояснення основних 
понять, необхідних для 
розуміння Індексу1. 
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Загрози для досліджених популяцій по всьому світу 
Усі прісноводні та наземні популяції, що враховуються у Індексі, включено до однієї 
з п’яти найбільших біогеографічних зон — регіонів, що характеризуються чіткими 
комбінаціями та групами видів (за Olson et al. 200135). Потім Індекс обчислюють 
повторно лише для популяцій видів у певному регіоні, а також там, де можливо 
здійснити каталогізацію загроз для кожної екозони. Це нам дає змогу краще зрозуміти, 
як змінюється біологічне різноманіття в різних частинах світу, а також визначити, чи 
зумовлено це місцевими загрозами.  

Зменшення чисельності популяцій особливо виражене в тропіках, представлених, 
зокрема, Неотропічною біогеографічною зоною. До неї входять Південна та Центральна 
Америка, а також район Карибського моря — регіони, які зазнали найбільш різкого 
скорочення чисельності популяцій видів (на 89% від 1970 року). Ситуація з чисельністю 
популяцій видів Неарктики та Палеарктики трохи краща: рівень скорочення популяції 
на цих територіях становить 23% та 31% відповідно. Деградація оселищ та їхня 
послідовна втрата — ось найбільші загрози біорізноманіттю в усіх біогеографічних 
регіонах. Однак існують певні відмінності у визначенні загрози для кожного з регіонів та 
кожної з таксономічних груп. 

Експлуатація

Інвазійні види та 
хвороби

Забруднення

Зміна клімату

Деградація/втрата 
оселищ

Пояснення

Рисунок 9: Індекси живої планети 
та розподіл загроз для кожної 
таксономічної групи та кожного з 
біогеографічних регіонів
Для кожної з біогеографічних зон біла 
лінія ліворуч на графіку показує значення 
Індексу, а затемнені ділянки по краях 
репрезентують межі довірчого інтервалу 
(95%). Лінії на гістограмах праворуч 
ілюструють розподіл загроз для кожної 
таксономічної групи та кожного з 
біогеографічних регіонів. У Базі даних 
Індексу зібрана інформація про загрози, з 
якими стикаються менше чверті — 3 789 
— популяцій, які входять до бази даних. 
Популяції можуть стикатися з більш ніж 
однією загрозою34.
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ІНДИКАТОРИ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ РІЗНІ — 
ІСТОРІЯ ТА Ж САМА
Біорізноманіття: Багатоаспектна концепція 
потребує множинних показників 
Біорізноманіття часто називають “мережею життя”. Це 
розмаїття живих істот — рослин, тварин і мікроорганізмів, — а 
також екосистеми, до яких вони входять. Цей термін позначає 
різноманіття як усередині окремих видів, так і серед видів 
загалом і може стосуватися будь-якого географічного масштабу 
— від невеликої дослідної ділянки до цілої планети.
Реакція видів та природних систем на вплив людини і заходи 
зі збереження природи можуть бути різними. Так само не 
існує єдиного показника для виміру цих змін. Для того щоб 
зрозуміти зміни в біорізноманітті, відстежити прогрес у його 
збереженні та розробити ефективні програми, знадобляться 
різні шкали та індикатори.
Крім того, напрямок тенденції щодо чисельності видів можна 
визначити тільки для незначної кількості видів. Зокрема, 
в Червоному списку МСОП інформацію про зростання чи 
скорочення на рівні видів використовують як один із критеріїв 
оцінювання ризику вимирання.
На сьогодні в базі даних таку інформацію наведено про 60% 
ссавців, 64% амфібій, 92% птахів та 52% рептилій світу47. Коливання 
цих тенденцій відомі для значно меншої кількості видів. Інші 
таксономічні групи моніторяться ще менше47. Щоб компенсувати 
нестачу даних для відстеження змін у біорізноманітті та збирання 
інформації для розробки стратегій зі збереження, можна 
використовувати інші індекси біорізноманіття та екологічні моделі.
Збирання даних для визначення тенденцій щодо чисельності 
популяцій є лише одним із способів відстеження змін 
у біорізноманітті. Ще три індикатори біорізноманіття 
можуть доповнювати Індекс та розкривати тенденції в 
ширшому контексті: індекс оселищ видів, який вимірює 
зміни в поширенні видів; індекс Червоного списку МСОП, 
який відстежує ризик вимирання; та індекс цілісності 
біорізноманіття, який аналізує зміни всередині виду. Усі вони 
вказують на одне й те саме: втрата біорізноманіття триває.
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Фотопастка зафіксувала зникаючий вид — снігового барса  (Panthera uncia) у Національному 
парку Хеміс (Hemis National Park — високогірний національний парк у районі східний Ладакх 
штату Джамму та Кашмір в Індії).
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Проте візія 2050 року ставить набагато амбітнішу ціль, а саме 
відновити біорізноманіття та змінити динаміку його втрати до 
2030 року. Чорна лінія на графіку показує поточні тенденції (до 
2015 року), пунктирна лінія ілюструє екстраполяцію поточних 
тенденцій (чорного кольору) та прогнозовані показники 
біорізноманіття після 2030 року, що можуть мати тенденції до 
скорочення (червоного кольору), стабілізації (помаранчевого 
кольору) або до відновлення (зеленого кольору).

ПРАГНУЧИ БІЛЬШОГО 
— ЗУПИНИТИ ВТРАТИ 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
Біорізноманіття описують як “інфраструктуру”, що підтримує життя 
на Землі. Біологічне різноманіття природних систем та біохімічних 
циклів забезпечує стале функціонування нашої атмосфери, океанів, 
лісів, ландшафтів і водних артерій. Вони, власне, є запорукою 
існування та подальшого процвітання нашого сучасного заможного 
суспільства48.
 
Без кардинальних змін “звичного способу життя” теперішня глибока 
деградація природних систем, на яких тримається сучасне суспільство, 
продовжуватиметься й матиме серйозні наслідки для природи та 
людства. Відтепер і до кінця 2020 року ми маємо унікальне “вікно 
можливостей”, яким можна скористатися, щоб закласти позитивні 
перспективи для природи та людей. У рамках Конвенції про біологічне 
різноманіття розробляються нові цілі й завдання для майбутнього. 
Вони разом із Цілями сталого розвитку стануть ключовими 
міжнародними засадами діяльності з охорони природи та збереження 
біорізноманіття.
 
Попри численні міжнародні наукові дослідження та політичні 
домовленості, які декларують глобальну пріоритетність збереження та 
сталого використання біологічного різноманіття, по всьому світові криві 
біорізноманіття продовжують падати. Рисунок 10 наочно демонструє, як 
недооцінювалися природні системи, відколи вступили в силу погоджені 
на міжнародному рівні зобов’язання, наприклад, цілі Конвенції про 
біологічне різноманіття. Однак у ньому також запропоновано бачення 
майбутнього: якщо ми прагнемо більшого та поступимося звичним 
способом життя, впроваджуючи підходи, спрямовані на відновлення 
природи, а не просто на відстеження динаміки занепаду біорізноманіття, 
то отримаємо безпечніший, більш сталий світ, сприятливий як для 
людства, так і для наших природних систем.

Стратегічний план до Конвенції про біологічне різноманіття (на період 
2010–2020 років) передбачає виконання до 2020 року 20 цільових 
завдань Айті. Та нещодавні прогнози показали, що більшість із цих 
завдань не вдасться виконати. 

Рисунок 10: Скорочення 
біорізноманіття 
триває попри численні 
стратегічні зобов’язання, 
спрямовані на 
уповільнення чи зупинення 
темпів втрат (взято з  Mace 
et al. 2018 3).
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Блок 1: Міжнародні зобов’язання щодо збереження біорізноманіття 
до 2020, 2030 та 2050 років, закріплені в положеннях Конвенції про 
біологічне різноманіття та Цілях сталого розвитку
Конвенція про біологічне різноманіття: до 2050 року зробити оцінку 
біорізноманіття, забезпечити його охорону, відновлення та ощадливе використання 
водночас із підтриманням екосистемних послуг, збереженням здоров’я планети та 
забезпеченням усіх важливих для людства благ.

 Цільова задача Айті 5: до 2020 року рівень втрати природних 
середовищ існування, включаючи ліси зменшився принаймні наполовину 
або, де це можливо, зведений практично до нуля, та деградація і 
фрагментація значно зменшені.
 Цільова задача Айті 12: до 2020 року рівень втрати природних 
середовищ існування, включаючи ліси, зменшити принаймні наполовину 
або там, де це можливо, звести практично до нуля; значно зменшити 
деградацію і фрагментацію.
 Цілі сталого розвитку
  Цілі сталого розвитку 14 та 15: до 2030 року “забезпечити 
раціональне використання і захист морських та прибережних 
екосистем” (Ціль 14) та “досягти сталого управління лісами, подолати 
опустелювання, зупинити деградацію земель та забезпечити їх 
відновлення, зупинити втрату біорізноманіття” (Ціль 15). Завдання 15.5: 
“Негайно вжити суттєвих заходів зі стримування деградації природних 
середовищ існування, зупинити втрату біологічного різноманіття та до 
2020 року забезпечити збереження та запобігання зникненню видів, що 
перебувають під загрозою вимирання”

Рисунок 11: 
Встановлення зв’язків 
Йохан Рокстром 
(Johan Rockström) і 
Паван Сухдєв (Pavan 
Sukhdev) внесли зміни до 
інфографіки, створеної 
Карлом Фольке (Carl 
Folke), директором із 
науково-дослідної роботи 
Стокгольмського центру 
сталого розвитку, та 
ін. для представлення 
нового бачення Цілей 
сталого розвитку та 
демонстрації того, у 
який спосіб вони пов’язані 
з їжею  (Джерело: Azote 
Images for Stockholm 
Resilience Centre).

План дій на 2020–2050 роки
Деградація природи є однією з найбільших світових проблем, 
проте поточні цілі та відповідні дії дозволяють у кращому 
разі досягти керованого занепаду. Розділ 4 Звіту написаний 
під впливом наукової статті, ідея якої з’явилася в процесі 
колективного обговорення під час підготовки цього ювілейного 
видання Звіту “Жива планета”. Стаття була опублікована 14 
вересня 2018 року у виданні Nature Sustainability. У статті 
“Прагнути більшого — зупинити втрату біорізноманіття”50 
наведено аргументи на користь того, що світ потребує 
радикальних та чітко визначених цілей, а також переконливого 
плану дій для відновлення чисельності видів у природі до того 
рівня, який дозволить людству та природі процвітати. 

У зазначеній статті автори пропонують три невідкладних 
кроки для плану дій у період після 2020 року: 
1) чітко визначити ціль для відновлення біорізноманіття;
2) розпрацювати ряд вимірюваних та релевантних 
показників прогресу;
3) погодити комплекс заходів, які сукупно дадуть змогу 
досягти цієї цілі у визначених часових рамках.

Крок 1: Трансформувати амбітне бачення  в 
амбітну ціль 
Першим кроком у розробці плану дій щодо біорізноманіття 
є визначення цілі. Сучасне бачення Конвенції про біологічне 
різноманіття передбачає “до 2050 року зробити оцінку 
біорізноманіття, забезпечити його охорону, відновлення та 
ощадливе використання водночас із підтриманням екосистемних 
послуг, збереженням здоров’я планети та забезпеченням усіх 
важливих для людства благ”. На момент написання Конвенції 
це було амбітне бачення майбутнього. Стаття “Прагнути 
більшого” стверджує, що ця концепція є достатньо конкретною 
та реалістичною, щоб стати основою тієї цілі, яку буде закладено 
в домовленості щодо біорізноманіття у період після 2020 року. 
Досягнення цієї амбітної цілі вимагатиме постановки нового 
ряду завдань, які через прагнення досягти більшого будуть 
ефективними після 2020 року.
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Крок 2: Визначити способи вимірювання 
прогресу у досягненні цілі
Відстеження стану біорізноманіття та прогресу на шляху 
до поставлених цілей вимагає орієнтування на відповідні 
індикатори. Оцінка біорізноманіття повинна здійснюватися 
за багатьма параметрами різного просторового масштабу та в 
різних екологічних вимірах. Різні загальновживані показники 
фіксують різні властивості біорізноманіття, а їхня відповідь на 
навантаження варіюється51. У своїй роботі Мейс та ін. (Mace et 
al.) обґрунтовують використання показників, які дають змогу 
відстежити три ключових аспекти біорізноманіття, необхідні для 
бачення та цілей, описаних у цьому документі та в Конвенції про 
біологічне різноманіття та Цілях сталого розвитку (Рисунок 12):
 
1. Зміни чисельності популяцій. Тенденції в зміні чисельності 

диких видів добре фіксують такі показники рівня 
популяцій, як Індекс живої планети54.

2. Темпи вимирання в глобальному масштабі. Масштаб загрози 
для видів визначає індекс Червоного списку (RLI) 52,53.

3. Зміни локального біорізноманіття. Зміни “стану здоров’я” 
екосистем можна визначити шляхом порівняння їхнього 
поточного стану з тим, що спостерігався раніше у певному 
місці, з використанням таких показників, як, наприклад, 
індекс цілісності біорізноманіття (BII) 55,56.

Крок 3: Визначити заходи для досягнення 
необхідних трансформацій у глобальному  
біорізноманітті
Сценарії та моделі можуть допомогти вченим візуалізувати та 
вивчати те, як різні заходи впливають на динамічні взаємозв’язки 
між природою, благами, які вона дає людству, та якістю життя. 
Однак складність виклику полягає в тому, що нам не просто треба 
визначити потенційні шляхи, які дозволять досягти відновлення 
біорізноманіття. Нам потрібно досягти цієї трансформації, 
одночасно забезпечуючи населення, яке продовжує зростати, 
їжею. І це в умовах прискорення зміни клімату у світі, що швидко 
змінюється. Отже, хоча традиційна діяльність зі збереження 
біорізноманіття, така як створення природоохоронних територій 
і проведення природоохоронних заходів, залишаються критично 
важливими, все ж необхідно давати лад основним чинникам 
втрат біорізноманіття та змін в екосистемах, таким як сільське 
господарство та надмірна експлуатація.

Рисунок 12: Необхідні 
траекторії для трьох 
запропонованих 
показників 
біорізноманіття
Вони відображають 
природоохоронний статус 
(тобто ризик глобального 
вимирання), тенденцію зміни 
популяцій (зміни середньої 
чисельності популяцій) та 
біотичну цілісність (зміни 
локального, функціонального 
різноманіття) відтепер 
і до 2050 року на основі 
зобов’язань, описаних у блоці 
1. Ці криві мають показати 
успішне відновлення та 
відродження природи. 
Звертаємо увагу, що хоча 
криві побудовані на підставі 
найновіших даних та аналізу, 
вони навмисно подані 
приблизно, а тому на осях не 
зазначено конкретних чисел 
(взято з Mace et al. 2018 50).

Види під загрозою

Усі види

Пояснення

Два верхніх графіки 
подають криву як для 
загрожених видів, так і для 
всіх видів загалом, оскільки 
запобігання вимиранню є 
метою  поточної цільової 
задачі Айті 12, а також є 
абсолютним показником 
успішності чи провальності 
заходів зі збереження. 

Екорегіони

Біоми

Пояснення

До нижнього графіка 
включено біоми, оскільки 
відстеження змін у біомах 
є критично важливим для 
виконання цільового задачі 
Айчі 12. Також наведено 
криву для екорегіонів, які у 
цільовому задачі 11 враховані 
як частина природоохоронних 
територій, а також для 
того, щоб біорізноманіття 
різних районів світу було 
представлене однаково 
(див. блок 1 для детальнішої 
інформації про всі задачі).
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МАЙБУТНІЙ ШЛЯХ 
Стає дедалі очевиднішим, що виживання людства залежить 
від наших природних систем. Однак ми продовжуємо 
нищити природу із швидкістю, яка не може не лякати. 
Цілком зрозуміло, що ми не спромоглися зупинити втрату 
біорізноманіття, і якщо залишити все як є, то в кращому разі 
керований занепад продовжиться. Тому ми разом із колегами-
природоохоронцями та науковцями з усього світу, закликаємо 
до створення найамбітнішої міжнародної угоди — нової 
глобальної домовленості задля природи та людства — для 
того, щоб зупинити втрату біорізноманіття. Відповідальні за 
прийняття рішень різного рівня — від окремих осіб до громад, 
країн та компаній — мають ухвалити правильні рішення 
в політичних, фінансових та споживацьких питаннях для 
процвітання людства та природи. Таке бачення можливе за 
умови сильної лідерської позиції з нашого боку. 

Зміна напрямку дискусії: Природа є нашою 
єдиною домівкою
Цей Звіт “Жива Планета” є одним із багатьох науково-дослідних 
та політичних документів, які підкреслюють думку, що 
природні системи нашої планети є фундаментально важливими 
для нашого суспільства. 

Цьогорічний Індекс живої планети також визначає, яку 
частину природи ми втрачаємо. Якщо загальне скорочення 
чисельності популяцій видів за 1970-2014 роки становило  
60%, то поточні показники вимирання видів перевищують 
фоновий показник (вимирання до того, як вплив людини став 
вирішальним фактором) від 100 до 1 000 разів. Інші показники, 
які вимірюють різні зміни у біорізноманітті, говорять про одне і 
те ж — драматичні втрати  продовжуються.
 
Тим часом доля мільйонів видів на Землі, здається, не 
привернула до себе увагу світових лідерів тією мірою, щоб 
активізувати необхідні зміни. Нам потрібно радикально 
підвищити політичну актуальність питань охорони природи 
та стимулювати об’єднані дії серед державних та недержавних 
учасників процесу для впровадження змін. Важливо, щоб ті, хто 
ухвалює рішення в публічній та приватній сферах, зрозуміли, 
що залишити все по-старому не вийде.

Відсьогодні й до 2020 року, коли світові лідери ухвалять 
ключові рішення щодо біорізноманіття, клімату та сталого 
розвитку, в нас є унікальна можливість взяти курс на 
найамбітнішу ціль — таку, що стане планом дій щодо 
біорізноманіття та людства до 2050 року і надалі. В її основі має 
лежати прагнення зупинити втрати біорізноманіття — на основі 
нових засад у сфері природоохоронної діяльності, які зможуть 
до 2030 року поновити втрачене природою. Така домовленість 
є важливою не тільки для природи, але й для людства, оскільки 
розв’язання питання деградації природних систем є ключовим 
для виконання плану дій, передбаченого до 2030 року Цілями 
сталого розвитку та Паризькою угодою про зміну клімату. 

Нова глобальна домовленість задля природи 
та людства 
Як внесок на шляху до досягнення цієї цілі WWF у співпраці з 
консорціумом майже з 40 університетів, природоохоронних та 
міжурядових організацій запускає науково-дослідний проект 
“Зміна напрямку кривої втрати біорізноманіття”.
 Моделі та сценарії можуть допомогти окреслити найкращий 
майбутній шлях. Це критично важлива робота, яка дозволить 
безпосередньо включати біорізноманіття у моделювання 
майбутніх систем, допомагаючи нам визначати потенційно 
найкращі для всіх сторін рішення як з точки зору природи, 
так і з точки зору людства. Ці нові моделі ляжуть в основу 
наступного видання Звіту “Жива Планета”.
 Ми пишаємося тим, що є частиною цієї колективної ініціативи. 
І ми всі маємо прийняти цей виклик. Систематизація 
найбільших загроз для природи дозволить нам краще її 
охороняти. Часу залишилося небагато.

МИ — ПЕРШЕ ПОКОЛІННЯ, ЯКЕ МАЄ ЧІТКЕ 
УЯВЛЕННЯ ПРО ЦІННІСТЬ ПРИРОДИ ТА НАШ 
ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВПЛИВ НА НЕЇ. І МОЖЕМО 
СТАТИ ОСТАННІМ ПОКОЛІННЯМ, ЯКЕ 
ЗДАТНЕ ДІЯТИ, ЩОБ ЗМІНИТИ ТЕНДЕНЦІЇ. 
ЧАС ВІДТЕПЕР І ДО 2020 РОКУ СТАНЕ 
ВИРІШАЛЬНИМ ПЕРІОДОМ В ІСТОРІЇ.
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вираженням будь-яких думок з боку WWF 
щодо правового статусу будь-якої з країн, 
їхньої території, площі, органів влади або 
ж щодо визначення їхніх кордонів.
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БІОЛОГІЧНЕ 
РІЗНОМАНІТТЯ
Індекс живої планети, що 
відображає чисельність 
біологічного різноманіття, 
ґрунтуючись на 16 704 
популяціях 4 005 видів 
хребетних по всьому 
світові, вказує на загальне 
зниження чисельності 
популяцій тварин на 60% з 
1970 року.

ПРИРОДА МАЄ 
ЗНАЧЕННЯ
Біологічне різноманіття 
є важливим для нашого 
здоров’я, добробуту, 
наявності запасів 
продовольства та безпеки, 
а також для стабільності 
економічних та політичних 
систем світу.

ЗАГРОЗИ
Найбільшими чинниками 
втрати біологічного 
різноманіття є надмірна 
експлуатація та сільське 
господарство, які своєю 
чергою спричинені 
постійним зростанням 
обсягів споживання 
людьми природних 
ресурсів.

НАЦІЛЮЮЧИСЬ НА 
ДОСЯГНЕННЯ ВИЩОЇ МЕТИ 
Новий курс взаємин між природою та 
людьми з чіткими й амбітними цілями 
та показниками є необхідним для 
обернення в інший бік кривої втрати 
біологічного різноманіття.


