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Mondiale biodiversiteit in 2050

De biodiversiteit in de wereld neemt in hoog
tempo af
2000

De biodiversiteit in de wereld neemt af van circa
70% in 2000 naar circa 60% in 2050. Dit is het
percentage op de schaal van de ‘mean species
abundance’ (MSA). De MSA geeft inzicht
in welke mate ecosystemen nog natuurlijk
of oorspronkelijk zijn, waarbij de volledige
natuurlijke of oorspronkelijke situatie 100% is.
De indicator houdt rekening met de grootte van
de populaties van de oorspronkelijke soorten
en met de arealen van natuurlijke en gebruikte
ecosystemen.
De biodiversiteit neemt af in alle regio’s.
De doelstelling die de lidstaten van het
Biodiversiteitsverdrag in 2002 in Den Haag
hebben geformuleerd, dat in 2010 de snelheid
van het verlies aan biodiversiteit beduidend
moet zijn afgeremd, wordt dan ook niet
gehaald. Wanneer het beleid gelijk blijft, geldt
dit ook voor de periode tot 2050. Alleen in
Europa vertraagt de komende decennia de
verdere afname van de biodiversiteit. De
aangescherpte Europese doelstelling om vanaf
2010 de afname geheel te stoppen, wordt
echter niet gehaald.
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Wat zijn de oorzaken?
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Wat kunnen we doen?
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• Hoge bevolingsgroei
• Geen vaardigheden
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Weerbare ecosystemen
• Nat
• Gematigd klimaat
• Vruchtbare bodems
• Vlak

Sterke samenlevingen

• Lage bevolkingsgroei
• Vaardigheden
• Techniek & investeringen
• Instituties
• Wetshandhaving
• Eigenaren
• Vrede
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Mondiale verandering van Mean Species Abundance 2000 - 2050 (%)

De afname van de mondiale biodiversiteit heeft twee belangrijke

Er is een relatie tussen biodiversiteitsverlies en armoede. Het

Met geen van de onderzochte beleidsmaatregelen kan – individueel

oorzaken: de bevolkingsgroei en de welvaartsgroei. De economie

lijkt erop dat de armoede in de wereld alleen kan worden

– de afname aan biodiversiteit worden tegengegaan. Internationale

wordt daardoor in 2050 naar verwachting een factor 4 groter dan in

teruggedrongen als de biodiversiteit afneemt (‘win-verlies’).

handelsliberalisering (WTO), armoedebestrijding in Sub-Sahara

2000. En de bevolkings- en welvaartsgroei vergen aanzienlijk meer

Maar wanneer de biodiversiteit onder een zeker niveau komt, is er

Afrika, houtplantages en energieteelt verslechteren de situatie

ruimte voor landbouw, bosbouw en energiegewassen.

een omslag: zowel het biodiversiteitsverlies als de armoede neemt

verder. Door de aanleg van houtplantages en armoedebestrijding

Andere oorzaken van biodiversiteitsverlies zijn

toe (‘verlies-verlies’). Waar dit omslagpunt zich bevindt, hangt af

kan op langere termijn (40-100 jaar) echter wel de achteruitgang

landbouwintensivering, versnippering, klimaatverandering,

van een zestiental determinanten, zoals de kwetsbaarheid van het

worden geremd. Op korte termijn kunnen vooral uitbreiding van het

overexploitatie, landdegradatie en stikstofuitstoot. De grootste

ecosysteem, de vruchtbaarheid van de bodem, het beheer van de

areaal beschermde gebieden en minder vleesconsumptie het verlies

afnamen zijn in de tropische en subtropische gebieden. Woestijnen,

productiegronden, en de politieke stabiliteit van een land.

aan biodiversiteit beperken.
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(Japan, 2010)

toendra en polaire gebieden blijven relatief weinig geschonden.
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