WWF:n Living Planet -raportti 2018
Maapallomme selkärankaisten eläinten tilanne on kriittinen. WWF:n Living Planet
-raportti on yksi maailman johtavia, tieteelliseen tietoon perustuvia julkaisuja, joka
seuraa selkärankaisten määrää. Tuorein, vuoden 2018 raportti kertoo kiihtyvästä
eläinten määrän vähenemisestä. Käynnissä on ennennäkemätön sukupuuttoaalto,
joka uhkaa lajien lisäksi talouttamme, ruuantuotantoamme ja terveyttämme.

Mikä Living Planet -raportti?
• WWF on vuodesta 1998 julkaissut maailman johtavaa, tieteelliseen
näyttöön perustuvaa raporttia maapallon monimuotoisuudesta.
Raportti julkaistaan joka toinen vuosi.
• Vuoden 2018 raportti seuraa muutoksia lajien yksilömäärissä
vuosien 1970 ja 2014 välillä.
• Raportti perustuu Living Planet -indeksiin. Indeksi seuraa
4 005 lajin 16 704 populaatiota eri puolilla maapalloa.

SELKÄRANKAISTEN
VILLIELÄINTEN MÄÄRÄ
ON ROMAHTANUT

-60%

Selkärankaisen määrä vähentynyt 60 prosenttia
Living Planet 2018 kertoo, että maapallon selkärankaisten määrä on vähentynyt
60 prosenttia vuosien 1970 ja 2014 välillä. Käynnissä on lajien sukupuuttoaalto, joka
on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisten aiheuttama. Viime vuodet selkärankaisten
määrä on vähentynyt keskimäärin kaksi prosenttia vuosittain, mutta alueelliset erot
ovat suuria. Etelä- ja Keski-Amerikassa selkärankaisten määrä on vähentynyt vuodesta
1970 jopa 89 prosenttia, kun Euroopan, Pohjois-Afrikan sekä Pohjois- ja Itä-Aasian
kattavalla alueella 31 prosenttia.
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Miksi eläinten määrä vähenee?
Suurimmat syyt eläinten määrän vähenemiseen ovat luonnonvarojen ylikulutus ja maankäytön muutokset. Maankäytössä suurin vaikutus on maan raivaamisella maatalouden
tarpeisiin, kuten karjalaitumiksi sekä soija- ja palmuöljyviljelmiksi. Yhdessä ylikulutus
ja maankäyttö selittävät kaksi kolmasosaa eläinten määrän vähenemisestä. Muita syitä
vähenemiselle ovat vieraslajit ja taudit, elinympäristöjen saastuminen ja ilmastonmuutos.

NÄIN PALJON ELINYMPÄRISTÖJEN TUHOUTUMINEN SELITTÄÄ ELÄINRYHMIEN MÄÄRÄN VÄHENEMISTÄ
LINNUT

-49%
Elinympäristöjen heikentymisen ja ylikulutuksen
lisäksi linnut kärsivät
ryhmänä eniten ilmastonmuutoksesta, joka selittää
12% lintujen määrän
vähenemisestä.

MATELIJAT
JA SAMMAKKOELÄIMET

NISÄKKÄÄT

-48%

Elinympäristöjen katoamisen
ohella matelijat ja sammakkoeläimet kärsivät eläinryhmistä
eniten vieraslajien ja tautien
vaikutuksista. Se selittää
12% niiden määrän
vähenemisestä.

KALAT

-45%

-28%

Toiseksi suurin syy
nisäkkäiden katoamiseen
on ylikulutus, kuten salametsästys, joka selittää
noin 37% nisäkkäiden
vähenemisestä.

Kalat kärsivät ainoana
ryhmänä elinympäristöjen katoamista enemmän ylikulutuksesta,
55%, pääosin ylikalastuksesta.

LUONTO KÖYHTYY KAIKKIALLA
Pölyttäjät • Sekä luonnossa elävien että

kasvatettujen pölyttäjien määrä on vähentynyt hälyttävästi. Pölytystä tarvitsee
94 % tropiikin villikasveista ja 75 %
tärkeimmistä viljelykasveista.

Metsät•Metsäkadolla on

suora yhteys lajien uhanalaisuuteen. Metsät pirstaloituvat, jopa 70 prosentissa
metsämassasta metsän raja
on alle kilometrin päässä.
Amazonin sademetsästä
on kadonnut 20 prosenttia
50 vuodessa.

Makeat vedet • Makean veden ekosysteemit

kattavat prosentin maapallon pinta-alasta, mutta
niissä elää kolmasosa tunnetuista selkärankaisista.
Vuodesta 1970 makean veden selkärankaisten
määrä on vähentynyt 83 prosenttia.

Koskemattomat alueet •

Tällä hetkeIlä noin neljäsosa
maapinta-alasta on alueita,
joihin ihmisen toiminta ei ole
vaikuttanut. Kansainvälinen
luontopaneeli IPBES arvioi,
että vuonna 2050 määrä
on enää 10 prosenttia.

Maaperä • Neljäsosa kaikesta maapallon elämästä sijaitsee

maan pinnan alla. Maaperän lajiston köyhtymistä aiheuttavat
muun muassa maan pinnan lajikato, tehomaatalous, eroosio ja
ilmastonmuutos. Eniten maaperä on köyhtynyt Etelä- ja KeskiEuroopassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Brasiliassa.
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Tarvitsemme selkärankaa toimia luonnon puolesta
Vaikka Living Planet -raportti kertoo yhä kiihtyvästä lajikadosta, lajien suojelemiseksi
on mahdollista toimia. Nykyiset tavoitteet ja suojelutoimet eivät riitä vaan johtavat
lajien hallittuun katoamiseen.

Kunnianhimoinen tavoite

Suomi on allekirjoittanut ensimmäisten maiden joukossa tärkeimmän luonnon monimuotoisuutta turvaavan yleissopimuksen, The Convention on Biological Diversityn.
Sopimuksen tavoite on, että vuoteen 2050 mennessä luonnon monimuotoisuus
suojellaan ja luonnonvaroja käytetään siten, että ekosysteemit pysyvät elinkelpoisina
eikä maapallon kantokykyä ylitetä. Tarvitsemme nykyistä kunnianhimoisempia
suojelutavoitteita kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Suojelutyön vaikuttavuutta mitattava

Jotta lajien katoamista voidaan seurata, suojelutyön vaikuttavuutta täytyy mitata
luotettavilla mittareilla. Tarvitsemme entistä kattavammin tieteellistä tietoa, kuinka
hyvin maat pystyvät hidastamaan sukupuuttojen vauhtia, ja jos eivät, mitä lisätoimia
täytyy tehdä.

Puuttumista syihin

Luonnonsuojelualueiden perustamista on edistettävä, sillä suojelualueet ovat tärkeitä
lajien säilymiseksi. Suojelutyön lisäksi luonnonvarojen kulutus sekä maa- ja metsätalous
on saatava nykyistä kestävämmälle pohjalle.

Tilanne on kriittinen.
Uuden raportin mukaan selkärankaisten villieläinten
määrä on romahtanut peräti 60 % reilun 40 vuoden
aikana. Suurin syy siihen on se, että me ihmiset
olemme ajattelemattomuuttamme tai ahneuttamme
vieneet eläimiltä elintilan ja elämän. Käynnissä on
lajien ennennäkemättömän voimakas sukupuutto-

aalto, ja se on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisten
aiheuttama. Kyseessä on vakava luonnon monimuotoisuuskriisi, joka uhkaa myös taloutta, ruoantuotantoa
ja ihmisten terveyttä. Yhdessä muutos parempaan on
vielä mahdollinen, mutta nyt on kiire toimia.

wwf.fi

