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СИГНАЛ SOS ВІД ПРИРОДИ
Наша планета перебуває у 
надзвичайному стані, що вимагає 
рішучих і різнопланових дій у відповідь. 
Наукові дослідження засвідчують, 
що втрати біорізноманіття та зміна 
клімату прискорюються темпами, 
безпрецедентними в історії. Індекс 
живої планети (ІЖП) 2020 року 
вказує на скорочення популяцій 

ЗАГАЛЬНА 
КАРТИНА 

За останніх 50 років наш світ 
змінили стрімке зростання світової 
торгівлі й споживання, збільшення 
чисельності населення та масштабна 
урбанізація. 75% поверхні Землі, не 
вкритої кригою, зазнали перетворень 
у результаті людського втручання. 
Найважливішим чинником втрати 
біорізноманіття в екосистемах 
суші та прісноводних екосистемах 
є зміни у землекористуванні, а 
саме знеліснення і перетворення 
природних територій на 
сільськогосподарські угіддя. Серед 
інших вагомих чинників — зміна 
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ссавців, птахів, амфібій, рептилій і 
риб у середньому на 68% за менш ніж 
півстоліття. Руйнування природи людиною 
призводить до катастрофічних наслідків не 
тільки для популяцій дикої природи, але 
також і для людей. Пандемія COVID-19 — 
один із таких наслідків, що має вплив на 
економічну, соціальну та особистісну сфери 
життя людини.    
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клімату, надмірна експлуатація, забруднення 
та інвазійні види. Перетворення земель на 
сільськогосподарські угіддя стало причиною 
втрати 70% глобального біорізноманіття та 
половини всього деревного покриву. Для 
потреб рослинництва та тваринництва 
використовується 75% від загальної 
кількості води, що складає прісноводні 
ресурси планети. На стан морських 
екосистем найбільший вплив має надмірний 
вилов риби. За ним слідують земле- та 
морекористування, зокрема забудова 
узбережжя й забруднення. Зміна клімату 
спричинятиме дедалі більший негативний 
вплив на морські екосистеми.  
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ЯКІ ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ ПРИРОДИ?

“ЗВІТ «ЖИВА ПЛАНЕТА» 
2020 ВИСВІТЛЮЄ,  

ЯК РУЙНУВАННЯ 
ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ 

ПРИЗВОДИТЬ ДО 
КАТАСТРОФІЧНИХ 

НАСЛІДКІВ НЕ ТІЛЬКИ 
ДЛЯ ПОПУЛЯЦІЙ ДИКИХ 

ТВАРИН, АЛЕ ТАКОЖ І 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ”

Марко Ламбертіні, 
генеральний директор,  
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ЧОМУ ПРИРОДА МАЄ ЗНАЧЕННЯ?
Втрата біорізноманіття, зміна клімату 
та нинішня пандемія COVID-19 
є взаємопов’язаними явищами, які 
посилюють бідність і нерівність населення, 
підривають продовольчу безпеку. У свою 
чергу це створює ризики для добробуту 
людей і віддаляє від нас перспективу сталого 
суспільства, що є метою Програми сталого 
розвитку до 2030 року. Для найуразливіших 
категорій населення тягар є найважчим, 
але кожен з нас уже відчуває цей вплив на 
собі — це і зміна погодних умов, і економічна 
невпевненість, і зростання ризиків серйозних 
захворювань або навіть втрати життя.

Природа пропонує і рішення. Вона 
є фундаментом для здоров’я та добробуту. 
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Захист і відновлення біорізноманіття, 
а також екосистем, що добре функціонують, 
є критично важливими завданнями, 
виконання яких дасть змогу посилити 
нашу стійкість до катастроф природного 
походження або спричинених людиною. 
Половина ВВП світу залежить від природи, 
а тому зазнає потенційних ризиків через 
втрату біорізноманіття та порушення 
екосистем. Попри це ми не цінуємо 
природу та не враховуємо її можливості, 
коли ухвалюємо рішення. Для прикладу: 
інвестиції у відновлення морських 
систем до 2050 року мають принести 
значний економічний прибуток — близько 
10 доларів на 1 долар інвестиції, а також 
понад 1 млн нових робочих місць.     

© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

50% 
ВВП СВІТУ ЗАЛЕЖАТЬ  

ВІД ПРИРОДИ

70%
ГЛОБАЛЬНОГО 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
ТА ПОЛОВИНА ДЕРЕВНОГО 
ПОКРИВУ БУЛО ВТРАЧЕНО 

ЧЕРЕЗ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ  

НА CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ

Agriculture is responsible for
80% of global deforestation

80%
GLOBAL 
DEFORESTATION

75%
ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ,  

НЕ ВКРИТОЇ КРИГОЮ, 
ЗАЗНАЛИ ЗНАЧНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ УНАСЛІДОК 
ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ДОРОЖНЯ КАРТА  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ І ПРИРОДИ

Більш сміливі та амбітні дії з охорони 
природи (а саме збільшення площі 
заповідних територій та покращення 
їхнього управління, вдосконалення 
планування екологічного відновлення 
та природоохорони на рівні 
ландшафту) є ключовими чинниками 
зупинення тенденції до втрати 
біорізноманіття. Збільшення площі 
природоохоронних територій 
ефективніше за інші дії попереджає 
подальші втрати біорізноманіття та 
скеровує глобальні тенденції на траєкторію 
відновлення.  

Однак лише зусиль із охорони природи 
недостатньо. Необхідні системні зміни, 
причому невідкладні. Основною причиною 
значного скорочення популяцій видів, як 
засвідчує Індекс живої планети, є втрата та 
руйнування їхніх оселищ, зокрема внаслідок 
знеліснення. Здебільшого це пов’язано з 

тим, як ми виробляємо й споживаємо їжу. 
Щоб розв’язати цю проблему, необхідно 
наполовину скоротити екологічний 
слід виробництва й споживання. Для 
цього потрібно трансформувати харчову 
промисловість та агровиробництво, 
наприклад, скоротити кількість 
продовольчих відходів на шляху «від поля 
до столу» та змінити раціон харчування 
(а саме знизити споживання продукції 
тваринного походження у країнах, де воно 
зараз є високим). Інші галузі виробництва — 
такі як лісова, рибне господарство, розвиток 
інфраструктури, енергетичний комплекс, 
видобувна та переробна промисловість — 
також мають змінитися. Ці трансформації 
повинні відбуватися за принципом 
справедливого розподілу витрат та вигод, але 
невідкладно, аби попередити виникнення 
інших ризиків та незворотної шкоди (як-от 
зникнення видів, нові пандемії), а також 
зростання вартості відновлення. 

Інноваційне моделювання надає переконливі доводи, що ми можемо 
зупинити тенденцію до втрати біорізноманіття суші, пов’язану 
із землекористуванням, водночас продовжуючи забезпечувати 
продовольством населення, що зростає. Для досягнення цього необхідно 
поєднати зусилля з охорони природи з трансформацією сучасних 
систем виробництва й споживання продовольчих товарів.   

 “ЗАРАЗ УКРАЙ 
ВАЖЛИВО РОЗПОЧАТИ 

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНІ 
ГЛОБАЛЬНІ 

СКООРДИНОВАНІ 
ДІЇ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ 

ДО КІНЦЯ ЦЬОГО 
ДЕСЯТИЛІТТЯ 
ТЕНДЕНЦІЇ ДО 

ВТРАТИ СВІТОВОГО 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА 

ПОПУЛЯЦІЙ ДИКИХ 
ТВАРИН”

Марко Ламбертіні, 
генеральний директор, 

WWF International

Щоб зупинити тенденцію до втрати біорізноманіття суші, потрібно дотримуватися інтегрованої стратегії, D. Leclére et al.
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БІЛЬШЕ ЗУСИЛЬ 
 ІЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

БІЛЬШ СТАЛЕ  
ВИРОБНИЦТВО

3
БІЛЬШ СТАЛЕ 
 СПОЖИВАННЯ

Тільки за умови, якщо всі три види дій 
відбуватимуться разом, можемо зупинити 

тенденцію до втрати біорізноманіття із 
необхідною нам швидкістю 
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Конвенції про охорону біорізноманіття (CBD), 
конференції ООН з питань зміни клімату 
(UNFCCC), зустрічі сторін Конвенції ООН 
про боротьбу з опустелюванням (UNCCD) та 
Саміту з питань продовольчих систем — світ 
має унікальну можливість узгодити комплекс 
трансформаційних дій, щоб скерувати 
природу на шлях відновлення вже до 2030 
року та підтримати Кліматичні дії та Цілі 
сталого розвитку. Сміливі рішення мають 
супроводжуватися зеленим відновленням 
економіки від наслідків пандемії. Разом ми 
можемо знайти вихід із цієї надзвичайної 
ситуації, у якій опинилася планета, та 
створити справедливий, вуглецево-
нейтральний, орієнтований на природу 
світ, у якому охорона здоров’я людини і всієї 
планети стануть пріоритетами.      

Наукове моделювання надає чітке пояснення, 
що необхідно зробити для зупинення 
тенденції до втрати біорізноманіття та 
розвитку природоорієнтованого життя. 
Воно також переконує, що досягти цієї цілі 
можливо. У відповідь на виклики ми маємо 
присвятити втіленню змін залишок 2020-
го та наступний рік. Саме зараз, поки ще 
не зовсім пізно, треба розпочати амбітні 
й рішучі дії, давши символічний старт 
Десятиліттю дій для досягнення Цілей 
сталого розвитку, Десятиліттю науки про 
океан в інтересах сталого розвитку (ООН) та 
Десятиліттю відновлення екосистем (ООН).   

Починаючи з Саміту ООН з біорізноманіття 
у вересні 2020 року й під час заходів 
упродовж 2021 року — конференції сторін 

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Виведення планети з надзвичайного стану
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ЯКЩО  
НЕ ВПОРЯДКУВАТИ 

УПРАВЛІННЯ 
ГЛОБАЛЬНИМ 

СПІЛЬНИМ ПРОСТОРОМ 
— У КОНТЕКСТІ 

ОКЕАНІВ, ПОВІТРЯ, 
ЗДОРОВИХ ЛІСІВ І 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ, 
— УНІВЕРСАЛЬНЕ 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
ТА ПЛАНЕТИ БУДЕ 

НЕДОСЯЖНОЮ ЦІЛЛЮ”
Йохан Рокстром  

і Ліла Варшавскі, 
Потсдамський інститут 

(Johan Rockström and Lila 
Warszawski, Potsdam Institute)



УРЯДОВИЙ ПІДХІД, СЕКТОРАЛЬНІ ДІЇ 
Для залучення міністрів усіх профілів 
до розв’язання проблем, із якими сам 
на сам опинилася планета, необхідне 
лідерство на рівні найвищої ланки 
управління. Важливо, щоб усі міністерства 
об’єднали зусилля з міністерством 
охорони навколишнього середовища для 
усунення причин втрати біорізноманіття 
та зменшення екологічного сліду секторів 
економіки та країни в цілому. Сектори, 
що спричиняють втрати біорізноманіття, 
зокрема агропромисловість, харчова, 
лісопереробна промисловість, рибне 
господарство, розвиток інфраструктури, 
видобування копалин, а також 
фінансовий сектор, мають здійснити 
трансформації та скласти плани 
впровадження інновацій і переходу 
до природоорієнтованих, вуглецево-
нейтральних способів господарювання. 
Звісно, якщо ми налаштовані на те, щоб не 
допустити посилення ризиків, пов’язаних 
із фінансами, здоров’ям населення та 
катаклізмами. Наприклад: 

• Голови держав та урядів мають очолити 
ці процеси та гарантувати на найвищому 
рівні, що до процесу залучені всі 
міністри та міністерства, а також узяти 
відповідальність за впровадження 
рішень щодо розвитку в напрямку 
природоорієнтованості та відповідності 
Стратегії сталого розвитку до 2030 року.    

• Міністри охорони навколишнього 
середовища мають відігравати ключову 
роль у забезпеченні на урядовому 
рівні погодження та дотримання курсу 
амбітних дій, необхідних для зупинення 
втрат біорізноманіття або посилення 
дій у разі потреби. Вони також 
мають гарантувати, що цілі та дії на 
національному рівні стануть частиною 
спільних глобальних зусиль, зокрема 

в контексті заходів із зупинення втрати 
глобального біорізноманіття на період 
після 2020 року.     

• Міністри з питань розвитку й планування 
мають забезпечити включення дій із 
охорони біорізноманіття до національних 
планів розвитку. 

• Міністри економіки і фінансів 
мають виконати необхідні реформи 
фінансового сектору для увідповіднення 
фінансових потоків із метою побудови 
природоорієнтованого, вуглецево-
нейтрального та справедливого 
суспільства до 2030 року. Це включає 
відміну (або зміну) цільового призначення 
преференцій, зокрема субсидій, які є 
шкідливими для біорізноманіття. Вони 
також мають прийняти плани відновлення 
за принципами зеленого та справедливого 
розвитку, які відповідають економічним 
та екологічним викликам, з прискореним 
переходом до зеленої та циркулярної 
економіки.   

• Керівники агро-, рибної та лісопереробної 
промисловості; міністри промисловості 
та торгівлі; міністри з питань клімату 
та енергетики мають розробити та 
впровадити національні, регіональні та 
глобальні плани дій у відповідних секторах 
(а саме агро- і харчова промисловість, 
лісова промисловість, рибне господарство, 
інфраструктура, енергетичний комплекс, 
видобування копалин і переробна 
промисловість) для переходу до сталого 
виробництва й споживання, а також до 
циркулярної економіки, яка функціонує в 
рамках планетарних меж, та використання 
природничих рішень (nature-based 
solutions) у протидії викликам, із якими ми 
стикнулися.  
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“ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ, 
ЧИСТЕ, ЗДОРОВЕ  

ТА СТАЛЕ ДОВКІЛЛЯ 
МОЖЕ ВИЯВИТИСЯ 
НАЙВАЖЛИВІШИМ 
ПРАВОМ ЛЮДИНИ  

У XXI СТОЛІТТІ”
Девід Бойд (David Boyd), 
спеціальний доповідач ООН 

з прав людини та охорони 
довкілля



• Міністри охорони здоров’я мають 
запровадити інтервенції, які пов’язують 
здоров’я людини, тварин та спільного 
довкілля з розв’язанням проблем 
експлуатації та руйнування природи. 
Це необхідно для зменшення ризиків 
виникнення зоонозних інфекційних 
хвороб та їхнього негативного впливу 
на здоров’я і добробут людей. Також 
необхідне пропагування сталого раціону 
харчування на основі продуктів, які 
сприяють здоров’ю людини та планети.

• Міністри закордонних справ мають 
долучитися до регіональної та 
міжнародної співпраці (включно з 
торгівлею) для розв’язання проблеми 
втрати біорізноманіття як такої, що 
має міжнародне та транскордонне 
значення. А також виконати зобов’язання 
щодо офіційної підтримки програм 
розвитку, які є важливим джерелом 
фінансування проектів із зупинення 
втрат біорізноманіття у країнах, що 
розвиваються. Це дозволить попередити 
втрати природних ресурсів у контексті 
питань безпеки, зокрема запобігання 
конфліктам і вимушеному переміщенню 
людей.     

Розпрацювання концепцій і впровадження 
політик, орієнтованих на природу, 
потребують не тільки залучення всіх 
членів уряду, але й участі представників 
громадянського суспільства, в тому числі 
корінних народів та місцевих громад, 
жінок і молоді. Визнання прав корінного 
населення на їхні землі та ресурси також 
є важливою передумовою забезпечення 
кращих результатів для людей і планети. 

 

РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ УГОД  
І ПРОЦЕСІВ
Надзвичайний стан, у якому зараз перебуває 
наша планета, вимагає комплексної 
відповіді: екосистеми і види не знають, що 
таке лінії розподілу, природа надає нам 
послуги незалежно від кордонів, а чинники 
втрати біорізноманіття є спільними, 
глобальними викликами. Зобов’язання 
та дії національного рівня мають бути 
відображеними у багатосторонніх угодах, 
які у свою чергу містять амбітні завдання з 
трансформації та доповнюють національні 
стратегії.    

Країни мають унікальну можливість 
розпочати виведення нашої планети 
з надзвичайного стану та взяти 
зобов’язання з виконання амбітних дій 
із охорони природи починаючи з Саміту 
ООН з біорізноманіття у 2020 році. 
Упродовж 2021 року ці стратегічні 
завдання будуть сформовані у 
Глобальну систему угод з охорони 
біорізноманіття (Global Biodiversity 
Framework), яка буде орієнтована 
на зупинення втрати біорізноманіття 
та його відновлення вже до 2030 року, 
а також включатиме потужні 
й прозорі механізми імплементації 
та відповідальності.
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ІНШІ ЗАХОДИ 2021 РОКУ
• Саміт з питань продовольчих систем (The Food 

Systems summit) надасть можливість погодити 
питання трансформації наших продовольчих 
систем.

•  26-та зустріч сторін Рамкової конвенції ООН 
про зміну клімату (UNFCCC COP26) надасть 
можливість країнам поставити більш амбітні 
кліматичні цілі з огляду на завдання скорочення 
наполовину глобальних викидів в атмосферу до 
2030 року та досягнення нульового забруднення 
до 2050 року.

• 15-та зустріч сторін Конвенції ООН про боротьбу 
з опустелюванням (UNCCD COP15) надасть 
можливість поновити зусилля для досягнення 
нейтрального рівня деградації ґрунтів.

• Саміти “Великої сімки” (G7) та “Великої 
двадцятки” (G20) стануть ключовим моментом 
для залучення учасників з різних секторів.

• Деякі Цілі сталого розвитку (SDG), серед яких 
і природоохоронні, мають термін виконання у 
2020 році. Під час Саміту 2019 року на тему Цілей 
сталого розвитку країни — учасниці ООН взяли 
зобов’язання забезпечити реалізацію амбітних та 
постійних дій задля їх досягнення. Зараз країни-
учасниці мають втілити ці зобов’язання у життя 
шляхом прийняття конкретних рішень. 

• Країни — учасниці ООН мають діяти, аби 
виконати свої зобов’язання із досягнення 
Цілей сталого розвитку з терміном виконання 
у 2020 році. Декілька з цих Цілей стосуються 
біорізноманіття, а також безпосередньо 
пов’язані з Глобальною системою угод з охорони 
біорізноманіття.

Зобов’язання та угоди, що будуть укладені у 
2021 році, становитимуть основу для зустрічі 
у Стокгольмі (Stockholm+50) у 2022 році, де 
буде оцінено прогрес у виведенні планети з 
надзвичайного стану та запропоновано додаткові 
необхідні дії.

Людство має діяти вже зараз, об’єднуючи зусилля 
для зменшення ризиків, пов’язаних із фінансами, 
здоров’ям і катаклізмами, та заради досягнення 
Цілей сталого розвитку. Наукові дослідження та 
реальні успішні приклади засвідчують, що втрати 
біорізноманіття ще можна зупинити та повернутися 
на шлях у майбутнє, орієнтоване на збереження 
природи. Для цього необхідно реалізувати 
відповідні політики та здійснити потрібні кроки.  


