LIVING PLANET REPORT 2016
Raport Living Planet Report fundacji WWF jest jedną
z najważniejszych na świecie, wydawanych co dwa
lata, publikacji naukowych na temat stanu naszej
planety i wpływu na nią działalności człowieka.

CO WYNIKA Z NAJNOWSZEGO RAPORTU?
w latach 1970-2012 całkowita liczebność populacji kręgowców spadła o 58%
- innymi słowy, ilość ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb zmniejszyła się
średnio o połowę w ciągu niewiele ponad 40 lat
średni roczny spadek liczebności bezkręgowców wynosi 2% i niestety nie ma
żadnych oznak, że to tempo się zmniejszy
Jeśli ta spadkowa tendencja się utrzyma, szacuje się, że do 2020
roku, czyli w ciągu pół wieku, populacje gatunków mogą się
zmniejszyć aż o 67%!

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE ZAGROŻENIA DLA LICZEBNOŚCI
POPULACJI KRĘGOWCÓW 1?
utrata i degradacja ich środowiska życia – siedlisk,
np. poprzez niezrównoważone rolnictwo, czy wycinka lasów
nadmierna eksploatacja gatunków, np. w rybołówstwie
zanieczyszczenie, np. poprzez wycieki ropy naftowej,
czy składowanie toksycznych odpadów
gatunki inwazyjne, które konkurują z gatunkami rodzimymi,
ale także choroby, za przenoszenie których odpowiedzialny
jest też człowiek
zmiany klimatu, gdzie np. zmiany temperatury wymuszają
na niektórych gatunkach przeniesienie się w inne miejsce.
Dane o zagrożeniach dostępne są dla około jednej trzeciej populacji będących
podstawą wskaźnika Żyjącej Planety LPI (3 776 populacji). Liczebność ponad
połowy z nich (1 981) spada.
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ANTROPOCEN
Różnorodność ekosystemów, oprócz jej wartości samej w sobie, jest również
fundamentem ludzkiej egzystencji i dobrostanu. Od połowy XX wieku
zasięg i skala ludzkiej działalności rosną w tempie wykładniczym. W wyniku
tego środowisko naturalne oraz korzyści jakie przynosi ludziom są coraz
bardziej zagrożone. Zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie chemii,
Paul Crutzen, spopularyzował pojęcie „antropocenu” jako epoki
postholeceńskiej, w której główną rolę odgrywa człowiek. Chciał w ten
sposób zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację środowiska naturalnego.
Za kilka stuleci działalność człowieka – od budowania gigantycznych miast
po generowanie odpadów z tworzyw sztucznych - będzie widoczna w warstwie
skalnej, podobnie jak dziś widzimy dowody uderzeń o Ziemię meteorytów, czy
erupcji wulkanicznych.
W antropocenie klimat szybko się zmienia, oceany zakwaszają się i znikają całe
biomy. A to wszystko dzieje się w tempie mierzonym długością ludzkiego życia!

WSKAŹNIK ŻYJĄCEJ PLANETY
Wskaźnik Żyjącej Planety LPI (Living Planet Index) mierzy
różnorodność biologiczną na podstawie danych dotyczących różnych
gatunków kręgowców i oblicza średnią zmianę w ich liczebności
w czasie. Globalny wskaźnik LPI opiera się na danych naukowych o 14 152
monitorowanych populacjach 3 706 gatunków kręgowców (ssaków, ptaków, ryb,
płazów i gadów) z całego świata.

GATUNKI LĄDOWE

GATUNKI SŁODKOWODNE

GATUNKI MORSKIE

Obejmuje:
lasy, łąki, sawanny, pustynie,
miasta i obszary rolne

Obejmuje:
jeziora, rzeki i mokradła

Obejmuje:
morza i oceany w tym rafy koralowe,
lasy namorzynowe i łowiska

Monitorowana liczba
gatunków:
1 678 gatunków z 4 658
populacji.

Monitorowana liczba
gatunków:
881 słodkowodnych gatunków z 3
324 populacji

Monitorowana liczba
gatunków:
1 353 gatunków morskich (ptaków,
gadów, ryb i ssaków) z 6 170
populacji

Najważniejsze ustalenia:
średnia liczba populacji w latach
1970 - 2012 spadła o 38% przy
średnim rocznym spadku o 1,1%

Najważniejsze ustalenia:
średnia liczebność populacji
monitorowanych w ekosystemach
słodkowodnych spadła w latach
1970-2012 o 81%, przy średnim
rocznym spadku o 3,9%.

Najważniejsze ustalenia:
średnia liczba populacji w latach
1970 - 2012 spadła o 36%,
przy średnim rocznym spadku
w wysokości 1%.

Największe zagrożenia:
utrata siedlisk i degradacja
następująca w wyniku
nadmiernej eksploatacji.

Największe zagrożenia:
utrata siedlisk i degradacja
poprzez bezpośrednią i pośrednią
interwencję człowieka oraz
nadmierną eksploatację.

Największe zagrożenia:
nadmierna eksploatacja
powodująca degradację siedlisk
i zmiany klimatyczne

FAKT:

WIĘKSZOŚĆ POWIERZCHNI
LĄDOWEJ ZIEMI JEST OBECNIE
MODYFIKOWANA PRZEZ
CZŁOWIEKA.

FAKT:

WODY SŁODKIE OBEJMUJĄ
ZALEDWIE 0,8% POWIERZCHNI ZIEMI,
ALE STANOWIĄ SCHRONIENIE DLA PRAWIE
10% NAJBARDZIEJ ZNANYCH GATUNKÓW
NA ŚWIECIE.

FAKT:

WIĘKSZOŚĆ POPULACJI RYB, KTÓRE
NAJBARDZIEJ PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO
GLOBALNEGO POŁOWU SĄ ZUPEŁNIE
WYEKSPLOATOWANE LUB PRZEŁOWIONE.

Jak pokazują przykłady w powyższej tabeli, wykorzystanie zasobów naturalnych przez
ludzkość gwałtownie wzrosło, w szczególności od połowy XX wieku. To sprawia, że jako
ludzie zagrażamy kluczowym systemom środowiskowym, od których kondycji jesteśmy
zależni, a warunki otoczenia, które pozwoliły na nasz rozwój i wzrost, zaczynają się
stopniowo pogarszać.

ŚLAD EKOLOGICZNY KONSUMPCJI
Ślad ekologiczny mierzony w globalnych hektarach (gha) pomaga oszacować
zużycie zasobów Ziemi w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez
naszą planetę. Raport Living Planet Report 2016 pokazuje, że obecnie
potrzebujemy zdolności regeneracyjnej 1,6 Ziemi, aby zaspokoić
globalną konsumpcję.
Ślad ekologiczny na osobę w wielu krajach jest sześć razy większy niż
dostępna część globalnego biopotencjału na mieszkańca, 1,7 globalnego hektara,
w których mierzony jest ślad ekologiczny – pomaga oszacować zużycie zasobów
Ziemi w stosunku do możliwości ich odtworzenia przez naszą planetę.
To oznacza, że mieszkańcy niektórych krajów (np. Stany Zjednoczone, Kanada,
Australia, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie) wywierają nieproporcjonalnie
silną presję na przyrodę, ponieważ użytkują więcej zasobów Ziemi niż im
przypada. Z drugiej strony niektóre najbiedniejsze państwa na świecie
(np. większość krajów Afryki, czy Azji Południowo-Wschodniej) mają ślad
ekologiczny mniejszy niż połowa biopotencjału na osobę dostępnego globalnie,
ponieważ wielu ludzi w tych państwach z trudem zaspokaja swoje podstawowe
potrzeby bytowe.
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KONCEPCJA „JEDNEJ PLANETY”
Po raz kolejny w raporcie Living Planet Report 2016 przywołana jest koncepcja
„Jednej Planety” WWF, która wskazuje lepsze wybory w zakresie
zarządzania, użytkowania i udostępniania zasobów naturalnych
w ekologicznych granicach Ziemi.
Lepsze wybory, takie jak:
utrzymanie kapitału naturalnego – WWF współpracuje ze społecznościami
lokalnymi na całym świecie, aby chronić i odtwarzać zniszczone ekosystemy
oraz zwiększać zasięg obszarów chronionych,
bardziej racjonalna konsumpcja – poprzez zmianę nawyków w użytkowaniu
energii i promowanie zdrowych i racjonalnych wzorców konsumpcji,
lepsza produkcja – ponieważ to biznes ma krytyczny wpływ na zdrowie
ekosystemów i populację żywych organizmów, a także na wykorzystanie
naturalnych zasobów i na zrównoważony rozwój,
zmiana kierunku przepływów finansowych i sprawiedliwe zarządzanie
zasobami,
przyczyniają się do zachowania integralności ekosystemów, bioróżnorodności
i zapewnienia dostępności żywności, wody oraz bezpieczeństwa
energetycznego.

WYZWANIE
XXI wiek postawił ludzkość przed dwojakim wyzwaniem – zachować przyrodę
z bogactwem jej form i funkcji oraz stworzyć takie warunki do życia, które będą
sprawiedliwie podzielone pomiędzy wszystkich ludzi na planecie, dysponującej
skończoną ilością zasobów. Dlatego tak istotne jest, by strategie rozwoju
państw i firm, ich modele ekonomiczne i biznesowe oraz wybory każdego z nas
dotyczące stylu życia opierały się na zrozumieniu podstawowej kwestii: mamy
tylko jedną planetę, a jej naturalny potencjał jest ograniczony.
Ochrona środowiska naturalnego wraz z rozwojem gospodarczym i społecznym
wymaga zmiany systemowej. Musimy przejść od krótkoterminowego
podejmowania decyzji do wypracowania i realizacji długoterminowej,
kompleksowej i międzypokoleniowej wizji. Jej zasadniczą częścią jest
zreformowanie przede wszystkim produkcji żywności i energii.

PARTNEREM WWF POLSKA
PREZENTUJĄCYM LIVING PLANET
REPORT 2016 W POLSCE JEST IKEA
Zrównoważony rozwój to dla IKEA strategiczny obszar. Firma stara się
minimalizować wpływ na środowisko na każdym etapie działalności – od
starannej selekcji certyfikowanych surowców i dostawców spełniających kryteria
IWAY po oferowanie produktów pomagających klientom prowadzić bardziej
zrównoważone życie w domu.
W 2012 r. IKEA przyjęła nową strategię zrównoważonego rozwoju
o nazwie People & Planet Positive. Strategia jest integralną częścią
dalekosiężnych planów rozwoju firmy i opiera się na długoletnich działaniach.
Wytycza nowe cele i przedsięwzięcia, które zostaną podjęte i zrealizowane do
2020 r.

TRZY GŁÓWNE OBSZARY WYRÓŻNIONE W STRATEGII PEOPLE & PLANET POSITIVE TO:
Działalność na rzecz bardziej zrównoważonego życia w naszych domach
Osiągnięcie niezależności energetycznej i pozyskiwanie surowców ze
zrównoważonych źródeł oraz efektywne gospodarowanie odpadami
Poprawa jakości życia ludzi i społeczności w miejscach, gdzie IKEA prowadzi
swoją działalność

