
Poročilo o stanju planeta,  ki ga WWF pripravlja na vsaki dve leti, je 
celovita raziskava o trendih v svetovni biotski raznovrstnosti in zdravju 
planeta. Poročilo daje vpogled v stanje naravnega sveta in želi zagotoviti 
znanstveno podporo vladam, skupnostim, podjetjem in organizacijam pri 
sprejemanju premišljenih odločitev o uporabi in zaščiti naravnih virov.  

Indeks o stanju planeta (LPI) nam daje vpogled v spreminjanje številčnosti vrst s 

tem, ko meri trende v 14.152 populacijah v 3.706 vrstah vretenčarjev. To ni seznam 

vseh divjih živali, ampak poročilo o tem, kako se je spreminjala številčnost 

spremljanih prostoživečih populacij rastlinskih in živalskih vrst. 

Ključne ugotovitve Poročila o stanju planeta 2016: 

• Med letom 1970 in letom 2012 je prišlo do upada številčnosti populacij 
vretenčarjev za 58 odstotkov. 

• Z drugimi besedami, populacije ptic, plazilcev, dvoživk in rib so se v malo 

več kot 40 letih zmanjšale za več kot polovico. 

• Povprečno letno zmanjšanje populacij je 2 odstotka – in ni znakov, 

da se bo ta hitrost zmanjšala.  
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Leta 2020 začnejo veljati zaveze, sprejete v okviru 

sporazuma o podnebnih spremembah v Parizu. Istega leta je 

tudi rok za prve okoljske pobude v okviru globalnega načrta 

za trajnostni razvoj. V tem istem obdobju bi morale države 

izpolniti tudi mednarodne cilje biotske raznovrstnosti. 

Poročilo o stanju planeta 2016  
POVZETEK ZA MEDIJE 

• Če se bo ta trend nadaljeval, bi se lahko populacije vrst zmanjšale v 

povprečju za 67 odstotkov do leta 2020, v le 50 letih.  



Nedavne raziskave kažejo, da je možno, da vstopamo v šesto 

množično izumiranje vrst. V preteklosti so takšni dogodki 

potekali več sto tisoč ali celo milijone let. Danes se dogajajo v času 

enega človeškega življenja. 

LPI 
NA KRATKO 

KOPNO SLADKOVODNI EKOSISTEMI MORJE 

• Vključuje: gozdove, 

savane, travnike, 

puščave, mesta in 

poljedelske površine. 

• Število spremljanih 

vrst: 4.658 populacij 

od 1.678 vrst. 

• Ključne informacije: 

upad za 38 odstotkov v 

povprečni številčnosti 

populacij v obdobju od 

leta 1970 do leta 2012, s 

povprečnim letnim 

upadom 1,1 odstotka. 

• Največje grožnje: 

izguba habitatov in 

degradacija,  

prekomerno 

izkoriščanje. 

• DEJSTVO: večino 

zemljske površine so 

do sedaj spremenili 

ljudje. 

. 

• V ključuje: jezera, 

reke in mokrišča 

• Število spremljanih 

vrst: 3.324 populacij 

od 881 sladkovodnih 

vrst. 

• Ključne informacije:  

upad od 81 odstotkov v 
povprečni številčnosti 
populacij v obdobju od  
leta 1970 do leta 2012, s 
povprečnim letnim 
upadom 3,9 odstotkov. 

 
• Največje grožnje: 

izguba habitatov in 

degradacija zaradi 

regulacije rek in  

    gradnje hidroelektrarn.  

• Vključuje: oceane in  

morja ter koralne 

grebene, mangrove in 

ribolovna območja. 

• Število spremljanih 

vrst: 6.170 populacij 

od 1.353 morskih vrst  

(ptic, sesalcev,  

plazilcev  in rib). 

• Ključne informacije: 

upad za 36 odstotkov v 

povprečni številčnosti 

populacij v obdobju od   

leta 1970 do leta 2012, s 

povprečnim letnim    

upadom 1 odstotek. 

• Največje grožnje: 

prekomerni ribolov, 

uničevanje habitatov in 

podnebne spremembe. 

ZAKAJ SE 
POPULACIJE 
NAJPOMEMBNEJŠIH 
VRST 
ZMANJŠUJEJO 

Invazivne vrste 
  in bolezni 

OGROŽENE 
VRSTE 

• Afriške slone resno ogroža prekomerno izkoriščanje (predvsem krivolov), izguba 
habitatov in njihova razdrobljenost. Novi podatki kažejo, da se je njihovo število od 
leta 2006 zmanjšalo za okoli 111.000 osebkov. Danes jih je skupno približno 415.000. 

 
• Ocenjuje se, da eni tretjini morskih psov, morskih golobov in skatom grozi 

izumrtje predvsem zaradi prekomernega ribolova. 
 
• Število rečnih delfinov, kot je iravadijski delfin (Orcaella 

brevirostris), hitro pada zaradi nenamernega prekomernega 
izkoriščanja in zapletanja v ribiške mreže. 

Podnebne spremembe Izguba habitatov in 
degradacija 

Onesnaženje 

• DEJSTVO: 

sladkovodni 

habitati zajemajo 

le 0,8 odstotkov 

površja, zagotavljajo 

pa življenjski prostor 

za skoraj 10 

odstotkov znanih 

vrst. 

• DEJSTVO: večina 

ribjih populacij, ki 

največ prispevajo k 

svetovnemu ribolovu 

so ali popolnoma 

ali prekomerno 

lovljene.  

Prekomerno izkoriščanje 

• Zaradi segrevanja območij na Arktiki, kjer se razmnožuje, se je začela  ptica veliki 

prodnik (Calidris cantus) zmanjševati in težje pride do globoko zakopanih 

mehkužcev. 



Človeške dejavnosti vplivajo tudi na velike 

ekosisteme, ki omogočajo življenje na 

Zemlji. Znanstveniki pravijo, da smo že 

prestopili štiri od devetih mej planeta - 

podnebne spremembe, celovitost biosfere, 

spremembe v rabi zemljišč  in tokove 

fosforja in dušika – kar nas vodi na nevarno 

in neznano pot. 

 Ekološki odtis je vsota vseh »okoljskih storitev«, ki 

jih ljudje »zahtevajo« od določenega prostora – in 

kaže, da zahtevamo regerenativno sposobnost 1,6 

Zemlje, da bi ohranili sedanjo globalno porabo. 

Vse večji pritiski na biotsko raznovrstnost, naš 

velik ekološki odtis in ogorožanje mej planeta 

bodo imeli vpliv tako na ljudi kot na naravo. Ti 

pritiski so zasidrani v naših sedanjih sistemih 

proizvodnje, porabe, financ in upravljanja. 

VZROKI 

21. stoletje postavlja pred človeštvo dvojni izziv: kako ohraniti naravo in njene storitve ter 

kako ustvariti pravičen dom za ljudi na planetu z omejenimi viri. 

Varovanje okolja ob gospodarskem in družbenem razvoju zahteva spremembo 

sistema. Narediti moramo premik od kratkoročnih odločitev do sprejemanja 

dolgoročnih, celovitih in medgeneracijskih vizij. Najpomembnejša je reforma 

proizvodnje naše hrane in energije. 

POT 
NAPREJ 

Antropocen 

Znanstveniki menijo, da naš 
planet vstopa v novo geološko 
dobo - Antropocen, ki ga 
definira vpliv le ene vrste na 
naš planet (Homo sapiens). V 
prihodnosti bodo vplivi 
človekovega delovanja - od 
velemest do plastičnih 
odpadkov - vidni v geoloških 
plasteh, tako kot danes vidimo 
dokaze o padcih meteoritov in 
vulkanskih izbruhih, ki so 
zaznamovali pretekla geološka 
obdobja. 

Proizvodnja hrane je eden od glavnih vzrokov za 

izgubo biotske raznovrstnosti zaradi uničevanja 

habitatov, prekomernega izkoriščanja vrst (zlasti 

prekomernega ribolova), onesnaženosti in izgube 

rodovitne prsti. Proizvodnja hrane je močna sila, 

ki prav tako potiska planetarni sistem do kritične 

točke. 

Potrebni so novi modeli 
proizvodnje in potrošnje, v 
kolikor želimo ustvariti 
trajnosten in prožen sistem 
preskrbe s hrano, ki lahko hitro 
absorbira in se opomore od 
pretresov, hkrati pa vseskozi 
zagotavlja hrano za veliko več 
ljudi. 

POTOVANJE OD 
PLANETA  
DO KROŽNIKA 

Pot k agro-ekologiji 

Malavi je pred kratkim prešel 

iz subvencioniranja umetnih 

gnojil na spodbujanje agro-

ekoloških praks, ki bolj 

posnemajo naravne procese. 

Do danes so  pridelek 

koruze več kot podvojili, 

v korist več kot 1,3 milijona 

najrevnejših prebivalcev. 

75 odstotkov vseh trenutnih svetovnih zalog hrane se 

proizvede iz le 12 rastlinskih in petih živalskih vrst. 



 

Da bi dosegli trajnostni razvoj, se moramo začeti zavedati, da imamo na voljo 

le en planet in da so njegovi viri omejeni. To mora postati del vseh razvojnih 

strategij, gospodarskih in poslovnih modelov ter tudi izraženo v načinu 

življenja posameznikov. 

 

WWF PERSPEKTIVA  
ENEGA PLANETA 

SKUPAJ 
ZMOREMO... 
DELO S 
SKUPNOSTMI, 
PODJETJI IN 
VLADAMI  

WWF sodeluje s 

skupnostmi iz celega sveta,  

da bi izboljšali in zavarovali 

ekosisteme in povezane 

storitve za ljudi in prosto 

živeče živali, da lahko še 

naprej živijo in uspevajo.  

 

WWF na Madagaskarju 

sodeluje z lokalnimi 

skupnostmi v regiji Melaky 

v obnovi mangrov, s čimer 

pomagajo ustvariti stabilne 

vire prihodkov in zgraditi 

odpornost na ekstremne 

vremenske in podnebne 

spremembe. Do sedaj so z 

vaščani na tem območju 

posadili 60.000 sadik. 

 

 

Podjetja imajo odločilen 

vpliv na zdravje 

ekosistemov, populacije 

rastlinskih in živalskih vrst, 

porabo naravnih virov in 

trajnostni socialni razvoj. 

 

WWF sodeluje z vodilnimi 

svetovnimi podjetji, da bi 

spodbudili vzpostavljanje 

trajnostnih  dobavnih verig 

in proizvodnih praks, kot 

tudi zmanjšanje njihovega 

ekološkega odtisa ter vpliva 

na okolje. 

Tako kot vlade, ki prehajajo 

s kratkoročnega odločanja 

na dolgoročne vizije, bi 

morale politike spodbujati 

podobna prizadevanja tudi 

na ravni lokalnih skupnosti 

in v podjetjih.   

 

V Seulu izvajajo program Eko-
Kilometrina, ki nagrajuje 
prebivalce za varčevanje z 
energijo. Od leta 2009 do danes 
so prebivalci, ki sodelujejo v  
programu, svojo porabo 
energije zmanjšali za 40 
odstotkov. 

OHRANITI NARAVNI KAPITAL 
 
 

PROIZVAJATI BOLJE 
 

PAMETNEJŠA POTROŠNJA 

adria.panda.org 

Zakaj smo tukaj 

Da zaustavitimo degradacijo naravnega okolja planeta in zgradili 

prihodnost, v kateri ljudje živijo v sožitju z naravo. 

 

PRAVIČNO 
UPRAVLJATI 

VIRE 

Delitev 
razpoložljivih 

virov 
 • 

Sprejemati 
pravične in 

okoljsko 
ozaveščene 

odločitve 
 • 

Meriti uspešnost 
zunaj okvira BDP 

  

PREUSMERITI 
FINANČNE 
TOKOVE 

Ovrednotiti 
naravo 
• 

Upoštevati 
okoljske in 
družbene 
stroške 

 • 
Podpreti in nagraditi 
ohranjanje narave, 

trajnostno upravljanje 
virov in inovacije 

 

OHRANITI NARAVNI KAPITAL 
• Obnoviti poškodovane ekosisteme i ekosistemske storitve 
• Zaustaviti izgubo naravnih habitatov  
• Bistveno razširiti globalno mrežo zavarovanih območij 

PROIZVAJATI BOLJE 
• V proizvodnji znatno zmanjšati količino vhodnih materialov in odpadkov  
• Upravljati z naravnimi viri na trajnosten način 
• Povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov 

PAMETNEJŠA POTROŠNJA 
• Doseči način življenja z nizkim ekološkim odtisom 
• Spremeniti vzorce porabe energije  
• Spodbujati zdrave vzorce porabe 

BOLJŠE IZBIRE 

IZ PERSPEKTIVE 
ENEGA PLANETA 

CELOVITOST  
EKOSISTEMOV 

HRANA, VODA IN 
ENERGETSKA 

VARNOST OHRANJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI 
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