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LIVING PLANET -RAPORTTI 2020:
Luonnon monimuotoisuus hälyttävässä tilassa

Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet merkittävästi
viimeisten vuosikymmenten aikana, ilmenee WWF:n Living Planet -raportista.
Muokkaamme ja tuhoamme luontoa nopeammin kuin koskaan ihmisen
historiassa. Meidän on muutettava tapaa, jolla hyödynnämme luontoa.

Mistä on kyse?
WWF:n Living Planet -raportti on tieteeseen perustuva julkaisu, joka seuraa maapallon luonnon monimuotoisuuden
tilaa ja arvioi ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon. Joka
toinen vuosi julkaistava raportti valottaa luonnon monimuotoisuuden tilaa tarkastelemalla selkärankaisten villieläinten
populaatioiden kehitystä. Raportti perustuu Living Planet
-indeksiin, joka tarkastelee 4 392 selkärankaisen eläinlajin
20 811 populaatiota eri puolilla maapalloa. Seurannassa on
nisäkkäitä, lintuja, matelijoita, sammakkoeläimiä ja kaloja.
Raportin tulokset ovat erittäin huolestuttavia.
Populaatioiden kokoa kuvaava indeksi on
romahtanut 1970-luvulta 68 prosenttia.
Tämä kertoo selkärankaisten villieläinten määrän vähentyneen selvästi tutkituissa populaatioissa. Suurimpia kärsijöitä ovat makeiden vesien selkärankaiset, joiden populaatiot ovat kutistuneet maailmanlaajuisesti keskimäärin 84
prosenttia vuosina 1970-2016.
Populaatioiden kehityksen tarkasteleminen piirtää laajaa
kuvaa luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tilasta. Living Planet -indeksin merkittävää pudotusta voidaan-

Mikä luonnon
monimuotoisuutta
uhkaa?

kin pitää merkkinä luonnon ahdingosta. Voimakas ja jatkuva yksilömäärien hupeneminen johtaa vääjäämättä
lajien uhanalaistumiseen ja näin myös sukupuuttojen
riski kasvaa.

Miksi tilanne on näin huono?
Olemme jo pitkään hyödyntäneet luontoa yli sen kantokyvyn. Luonnonvarojen ylikulutus on johtanut merkittäviin
muutoksiin elinympäristöissä. Jopa 75 prosenttia maapallon jäättömästä maa-alasta on ihmisen merkittävästi
muokkaamaa. Suurin osa merien ekosysteemeistä on uhattuna ihmisen toiminnan vuoksi, ja yli 85 prosenttia arvokkaista kosteikoista on kadonnut.
Suurimpia syitä luonnon monimuotoisuuden katoon ovatkin luontaisia elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja
luonnonvarojen ylikulutus. Maata raivataan muun muassa
maa- ja metsätalouden ja rakentamisen tarpeisiin. Myös
haitalliset vieraslajit, saasteet ja ilmastonmuutos uhkaavat
luonnon monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta.
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”Hyvinvoiva luonto on
kaiken elämän perusta.”
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- Liisa Rohweder,
WWF Suomen pääsihteeri

Luonto on hyvinvointimme perusta

Päätöksiä luonnon puolesta tarvitaan nyt

Luonnon monimuotoisuuden suojelussa on kyse
muustakin kuin eettisestä valinnasta – luonnon turvaaminen on välttämätöntä, jotta voimme vaalia terveyttämme, turvallisuuttamme ja hyvinvointiamme.
Monimuotoinen luonto tarjoaa meille muun muassa
ruokaa, puhdasta vettä ja lääkeaineita.

Vuonna 2020 maailman päättäjien piti tehdä merkittäviä päätöksiä luonnon ja ilmaston puolesta muun
muassa YK:n biodiversiteettikokouksessa Kiinassa.
Koronakriisin vuoksi äärimmäisen tärkeät kokoukset
päätöksineen on siirretty vuoteen 2021.

Luonto ja toimivat ekosysteemipalvelut ovat ruokaturvamme perusta. Ruoan lisäksi luonto tarjoaa
meille muun muassa puhdasta vettä ja lääkeaineita.
Luonto auttaa meitä myös selviytymään ilmastonmuutoksen seurauksista ja hillitsemään luonnon katastrofien vaikutuksia.

Koronakriisi avasi silmämme
Koronaviruspandemiaa voi pitää vakavana hälytyksenä ihmiskunnalle. Olemme eläneet yli maapallon
kantokyvyn, ja sen seuraukset ovat olleet mittavia ja
traagisia. Nyt leviävä koronavirus on osoittanut, että
meidän täytyy muuttaa merkittävästi tapaa, jolla suhtaudumme luontoon.
Metsäkato, elinympäristöjen pirstoutuminen, villieläinten elintilan pieneneminen ja luonnonvarojen
ylikulutus nostavat riskiä uusien eläimistä ihmisiin
tarttuvien tautien leviämiseen.

Lähde: WWF Living Planet -raportti 2020
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Maailman nykyinen tila osoittaa, ettei luontoon ja
ilmastoon liittyviä poliittisia päätöksiä ja niiden toimeen panemista saa enää lykätä. Ne ovat terveytemme, hyvinvointimme ja turvallisuutemme kannalta
välttämättömiä. Päätöksiä tarvitaan pikaisesti, jotta
ihmiset ja luonto voivat tulevaisuudessa kukoistaa.

Näin kriisi ratkaistaan
• Luonnonsuojelua on lisättävä. Luonnonsuojelualueita tulee ylläpitää ja lisätä sekä ihmisen heikentämiä elinympäristöjä, kuten metsiä ja virtavesiä,
ennallistaa nykyistä huomattavasti laajemmin.
Valtioiden tulee sitoutua YK:n biodiversiteettikokouksessa 30 prosentin sitovaan suojelutavoitteeseen.
• Suojelun rinnalla tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta. Ilman luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä, tuotantotapojen kehittämistä ja erityisesti
ruokajärjestelmien uudistamista luonto ei voi palautua ja monimuotoisuuden tila parantua.
• Ruoantuotannosta ja -kulutuksesta on tehtävä
nykyistä kestävämpää. Kasvipainotteiseen ruokajär
jestelmään siirtyminen ehkäisee metsäkatoa ja
elin
y mpäristöjen pirstoutumista sekä hillitsee il
mastonmuutosta.
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Suojelemme luontoa ja ratkaisemme ympäristöongelmia
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