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Viện Động vật học (Hiệp hội Động vật học Luân Đôn)
Được thành lập vào năm 1826, Hiệp hội Động vật học Luân Đôn (ZSL) là một tổ
chức khoa học, bảo tồn và giáo dục quốc tế. Sứ mệnh của ZSL đó là đạt được và
thúc đẩy việc bảo tồn động vật và sinh cảnh của chúng trên toàn thế giới. ZSL điều
hành ZSL London Zoo và ZSL Whipsnade Zoo; thực hiện nghiên cứu khoa học tại
Viện Động vật học; và đang tích cực tham gia vào lĩnh vực bảo tồn trên toàn thế
giới. Cùng hợp tác với WWF, ZSL quản lý Chỉ số Sức sống Hành tinh®.
WWF
WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ về bảo tồn hàng đầu thế giới,
với 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu đang hoạt động trên hơn 100
quốc gia. Nhiệm vụ của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường thiên
nhiên của trái đất và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hoà hợp với
thiên nhiên, bằng cách bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo rằng việc sử
dụng bền vững những nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng và thúc đẩy việc giảm ô
nhiễm và tiêu thụ lãng phí.
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và Chỉ số Sức sống Hành tinh®
đã được WWF Quốc tế
đăng ký bản bản quyền.

CẦN GẤP MỘT THOẢ THUẬN
TOÀN CẦU MỚI VÌ
THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI
Rất ít người có cơ hội chứng kiến những thời khắc thay đổi thực sự mang
tính lịch sử. Tôi nhiệt thành tin rằng giờ là lúc chúng ta đang trải qua thời
khắc ấy.
Một mặt, trong nhiều năm qua, chúng ta đã nhận ra rằng con người đang
đưa hành tinh này đến bờ vực. Số lượng quần thể các loài hoang dã, được
thể hiện qua Chỉ số Sức sống Hành tinh mới nhất, đã suy giảm một cách
đáng kinh ngạc - 60% trong vòng 40 năm qua. Đây chính là một sự nhắc
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nhở nghiệt ngã và có lẽ là chỉ số cho thấy áp lực thực sự mà chúng ta đang
dồn lên trái đất này.
Mặt khác, khoa học biết rõ hơn bao giờ hết về hậu quả của những tác
động do chúng ta làm.  
Marco Lambertini,
Tổng Giám đốc
WWF Quốc tế

Chương trình bảo tồn thiên nhiên không chỉ là bảo đảm tương lai của
loài hổ, gấu trúc, cá voi hay sự đa dạng sinh học tuyệt vời của sự sống mà
chúng ta đều yêu quý và trân trọng. Nó rộng hơn thế rất nhiều. Không thể
có một tương lai khoẻ mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng cho con người
trên một hành tinh với khí hậu bất ổn, sông biển cạn kiệt, đất cằn và
rừng rỗng. Tất cả những dải đa dạng sinh học ấy là mạng lưới của sự sống
nuôi dưỡng tất cả chúng ta.
Trong những năm tới đây, chúng ta cần khẩn trương chuyển mình thành
một xã hội trung hoà các-bon, ngăn chặn và đảo ngược những mất mát
của thiên nhiên - thông qua tài chính xanh, năng lượng sạch và sản xuất
thực phẩm thân thiện với môi trường. Chúng ta cũng phải duy trì và khôi
phục đủ đất và đại dương trở lại trạng thái tự nhiên của chúng.
Rất ít người có cơ hội là một phần của những cuộc thay đổi lịch sử. Đây
là thời khắc của chúng ta.
Chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời nhưng cũng sớm kết thúc khi
gần bước tới năm 2020. Đó là năm toàn bộ thế giới sẽ đánh giá tiến độ
về phát triển bền vững qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Thoả thuận
chung Paris và Công ước về Đa dạng Sinh học. Và đó là lúc thế giới cần
bắt đầu một thoả thuận toàn cầu mới vì thiên nhiên và con người và thực
sự chứng minh con đường ta chọn cho loài người và hành tinh.
Sự lựa chọn là của chúng ta.
Tóm tắt trang 3

BỐI CẢNH
Chúng ta đang sống trong thời đại trái đất thay đổi một cách nhanh
chóng và không theo các tiền lệ. Quả thực, rất nhiều nhà khoa học tin
rằng sự tiêu dùng tăng chưa từng có, dẫn đến gia tăng nhu cầu về năng
lượng, đất và nước, đang đưa chúng ta đến một kỷ nguyên nhân sinh
mới – Kỷ nguyên Anthropocene. Lần đầu tiên trong lịch sử Trái đất, một
loài duy nhất - Loài Người – có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến như vậy
lên hành tinh này.
Sự thay đổi nhanh chóng trên toàn hành tinh, còn được gọi là “Sự Phát
triển Vượt bậc”, đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội loài người. Tuy thế,
giờ chúng ta cũng hiểu về các mối quan hệ đa chiều giữa sự gia tăng về
sức khoẻ, sự giàu có, lương thực và an ninh, sự phân bố không đồng
đều của những lợi ích đó với thực trạng suy thoái của các hệ thống tự
nhiên trên Trái đất. Thiên nhiên, với nền tảng là đa dạng sinh học, cho
ta các dịch vụ phong phú, tạo nền móng cho xã hội hiện đại; nhưng cả
thiên nhiên và đa dạng sinh học đang biến mất với tốc độ báo động. Mặc
cho các nỗ lực với ý định tốt đẹp nhằm ngăn chặn sự mất mát này qua
những thoả thuận toàn cầu như Công ước về Đa dạng Sinh học, chúng
ta vẫn đang thất bại. Các chỉ tiêu hiện tại và những hành động đi kèm,
ở mức tốt nhất, cũng mới chỉ là quản lý suy giảm. Để đạt được các cam
kết về khí hậu và phát triển bền vững, mấu chốt là phải đảo ngược tình
trạng mất mát thiên nhiên và đa dạng sinh học.
Từ năm 1998, Báo cáo Sức sống Hành tinh, một báo cáo có qui mô toàn
cầu, dựa trên các đánh giá khoa học hàng đầu về hiện trạng sức khoẻ
của hành tinh, đã theo dõi tình trạng đa dạng sinh học toàn cầu. Nhân
kỷ niệm cột mốc 20 năm, từ ngày ra đời số đầu tiên, Báo cáo Sức sống
Hành tinh 2018 là tập hợp của các nghiên cứu và công trình khoa học
uy tín nhất và những tiếng nói đa dạng về tác động của con người với
sức khoẻ của Trái đất. Hơn 50 chuyên gia từ giới học thuật, chính sách,
phát triển quốc tế, các tổ chức bảo tồn đã đóng góp vào bản báo cáo này.
Nếu chúng ta muốn đảo ngược xu thế mất mát đa dạng sinh học, tiếng
nói tập thể ngày càng lớn mạnh này sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Sự tuyệt chủng của vô số loài trên Trái đất dường như chưa đủ để gợi trí
tưởng tượng hay thu hút sự quan tâm của những nhà lãnh đạo thế giới,
để khiến họ tạo ra những sự thay đổi cần thiết. WWF chúng tôi đang vận
động cho ra đời một thoả hiệp mới toàn cầu vì thiên nhiên và con người,
để giải đáp những câu hỏi quan trọng, như làm thế nào cung cấp lương
thực đủ cho lượng dân số ngày càng tăng, và giữ nhiệt độ nóng lên dưới
mức 1.5°C, và hồi phục lại thiên nhiên.
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THIÊN NHIÊN, VỚI NỀN
TẢNG LÀ ĐA DẠNG SINH
HỌC, CUNG CẤP CÁC DỊCH
VỤ PHONG PHÚ, TẠO NÊN
NHỮNG NỀN MÓNG CHO
XÃ HỘI HIỆN ĐẠI. NHƯNG
CẢ THIÊN NHIÊN VÀ ĐA
DẠNG SINH HỌC ĐANG
BIẾN MẤT VỚI TỐC ĐỘ
BÁO ĐỘNG.

Tất cả mọi thứ xây dựng nên xã hội loài người hiện đại ngày hôm nay, cả các
lợi ích và sự xa hoa của nó, đều do thiên nhiên ban tặng. Và chúng ta vẫn còn
cần những tài nguyên thiên nhiên này để tồn tại và phồn vinh. Các nghiên
cứu ngày càng chỉ ra tầm quan trọng không kể xiết của thiên nhiên với sức
khoẻ, sự giàu có, lương thực và an ninh của chúng ta1-3. Còn lợi ích tương lai
nào có thể được phát hiện nữa, từ hàng triệu loài? Ta còn chưa gọi tên được
chúng, chứ chưa nói đến nghiên cứu. Khi ta đã hiểu hơn về sự phụ thuộc của
loài người vào các hệ thiên nhiên thì thật rõ ràng, thiên nhiên không phải là
“có thì tốt”.
Tất cả những hoạt động kinh tế, cuối cùng đều phụ thuộc vào những dịch vụ
do thiên nhiên cung cấp, vì thế thiên nhiên là một cấu phần vô cùng quan
trọng cho sự giàu có của một quốc gia. Người ta ước tính rằng trên toàn cầu,
thiên nhiên cung cấp các dịch vụ trị giá khoảng 125 nghìn tỷ đô la Mỹ một
năm4. Các chính phủ, các doanh nghiệp và khối tài chính đang bắt đầu tìm
hiểu về rủi ro môi trường toàn cầu - như sự gia tăng áp lực đối với đất nông
nghiệp, sự thoái hoá của đất màu, sự khan hiếm nước và các sự kiện thời tiết
cực đoan - sẽ ảnh hưởng thế nào đến thành tựu kinh tế vĩ mô của các quốc
gia, các ngành và thị trường tài chính.

Hình 1. Tầm quan trọng của thiên nhiên
với con người
Thiên nhiên cung cấp cho chúng ta những
dịch vụ và sản phẩm thiết yếu. Hiệu chỉnh từ
Van Oorschot và các đồng nghiệp, 20165

THIÊN NHIÊN LÀ
THIÊN NHIÊN LÀ
NGUỒN LƯƠNG THỰC,
CÁI NÔI CỦA
NƠI TRÚ NGỤ VÀ
ĐA DẠNG SINH HỌC
NGUỒN DƯỢC PHẨM

THIÊN NHIÊN
CUNG CẤP
NƯỚC SẠCH,
KHÔNG KHÍ VÀ
ĐẤT MÀU

THIÊN NHIÊN
TRUYỀN CẢM HỨNG
CHO CON NGƯỜI
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THỜI KỲ “PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC”
Chúng ta đang sống qua giai đoạn Phát triển Vượt bậc – một thời kỳ độc đáo trong 4,5 triệu năm lịch
sử của hành tinh này - với sự bùng nổ dân số và phát triển kinh tế đã đưa đến những đổi thay chưa
từng có cho trái đất, do nhu cầu về năng lượng, đất và nước tăng lên (Hình 2)6,7. Giai đoạn này quan
trọng tới mức nhiều nhà khoa học tin rằng chúng ta đang bước vào một Kỷ nguyên Nhân sinh mới,
Anthropocene8,9. Có những thay đổi tích cực, và có những thay đổi tiêu cực, chúng đều liên kết với
nhau. Một điều ngày càng rõ hơn là sự phát triển và hạnh phúc của con người phụ thuộc vào các hệ tự
nhiên lành mạnh, và chúng ta không thể có được điều đầu tiên nếu thiếu đi cái thứ hai.

MINH HOẠ – PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
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Hình 2. Sự Phát triển Vượt bậc
Sự tăng tốc trong các hoạt động của con người kể từ đầu Cách mạng Công nghiệp. Những năm
50 đánh dấu sự bùng nổ trong phát triển. Sau thời gian này, các hoạt động của con người (dãy
hình bên trái) bắt đầu can thiệp đáng kể đến hệ thống hỗ trợ sự sống của Trái đất (dãy hình bên
phải) (những biểu đồ này được trích từ bài nghiên cứu của Steffen et al., 20157 và các tài liệu tham
khảo về bộ số liệu được sử dụng có trong bài báo).
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NHỮNG MỐI ĐE DOẠ CŨ VÀ MỚI
“SÚNG, LƯỚI CÁ VÀ MÁY
CÀY: NHỮNG MỐI ĐE DOẠ
CŨ NHƯNG VẪN ĐANG LÀ
CÁC NGUYÊN NHÂN THÚC
ĐẨY SỰ BIẾN MẤT CỦA
CÁC LOÀI HIỆN NAY.”

Trong một bài nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu viết cho tạp chí
Thiên nhiên phân tích các mối đe doạ nổi trội nhất với 8.500 loài bị đe doạ
và sắp bị đe doạ trong Sách đỏ của IUCN10. Họ đã tìm ra nguyên nhân gây
suy giảm đa dạng sinh học vẫn là sự khai thác quá mức và hoạt động nông
nghiệp. Thực tế, 75% các loài thực vật, các loài lưỡng cư, bò sát, chim và
động vật có vú bị tuyệt chủng từ năm 1500 sau Công nguyên là do bị khai
thác quá mức hay do các hoạt động nông nghiệp hoặc cả hai.

MAXWELL VÀ CÁC CỘNG SỰ. 201610

Ngoài nguyên nhân khai thác quá mức và hoạt động nông nghiệp, các loại
xâm lấn ngoại lai là một mối đe doạ thường thấy, và chúng phát tán chủ
yếu dựa vào các hoạt động liên quan đến thương mại như vận chuyển tàu
biển. Ô nhiễm và sự xáo trộn, ví dụ, từ ô nhiễm nông nghiệp, các con đập,

Hình 3. Các mối đe doạ đối với
thiên nhiên và các nguyên nhân
và áp lực đằng sau chúng.
Mất môi trường sống do nông
nghiệp và khai thác quá mức vẫn
là các đe doạ lớn nhất với các hệ
sinh thái và đa dạng sinh học.

cháy và khai khoáng cũng tạo thêm áp lực. Biến đổi khí hậu ngày càng gây
ảnh hưởng và nó đã bắt đầu có tác động ở cấp độ một hệ sinh thái, các loài
và thậm chí cả vào tầng gien sinh học11.
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SĂN BẮT VÀ
ĐÁNH CÁ

NĂNG LƯỢNG
VÀ GIAO THÔNG

KHAI KHOÁNG

CƠ SỞ HẠ TẦNG

ĐA DẠNG
SINH HỌC

CÁC DỊCH VỤ
HỆ SINH THÁI

MẤT MÔI TRƯỜNG SỐNG
VÀ SUY THOÁI

LOÀI

CUNG CẤP

KHAI THÁC QUÁ MỨC

HỆ SINH THÁI

ĐIỀU HOÀ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HỖ TRỢ

Ô NHIỄM

VĂN HOÁ

CÁC LOÀI XÂM LẤN
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Băng tan tại bờ biển Qaanaaq, Greenland, Bắc Cực

HIỆN TRẠNG TIÊU DÙNG TOÀN CẦU
Sự khai thác quá mức và nông nghiệp ngày càng mở rộng được thúc đẩy bởi sự tiêu dùng tăng vùn vụt của
con người. Hơn 50 năm qua, Dấu chân Sinh thái - một chỉ số đo lường về sự tiêu thụ các nguồn tài nguyên
thiên nhiên của chúng ta - đã tăng thêm 190%12. Để tạo ra một hệ thống bền vững hơn, sẽ cần có các thay
đổi lớn trong hoạt động sản xuất, cung ứng và tiêu dùng. Để làm được vậy, ta cần hiểu kỹ về cách thức các
cấu phần phức tạp này liên kết với nhau như thế nào, các bên liên quan, từ nguyên liệu cho tới sản phẩm, ở
bất kỳ nơi đâu trên hành tinh13-15.

Hình 4: Bản đồ toàn cầu về Dấu
chân Sinh thái của tiêu dùng, 2014.
Tổng Dấu chân Sinh Thái là hàm số
của cả toàn bộ dân số và tỷ lệ tiêu
dùng. Sự tiêu dùng của một quốc gia
bao gồm Dấu chân Sinh thái mà nước
đó tạo ra, cộng phần nhập khẩu từ các
nước khác, trừ đi phần xuất khẩu12.
Ghi chú
< 1.75 gha
1.75 - 3.5 gha
3.5 - 5.25 gha
5.25 - 7 gha
> 7 gha
Dữ liệu không đầy đủ
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Nhìn vào Dấu chân Sinh thái cá nhân ở cấp quốc gia cũng cho ta hiểu thêm các nguồn tài nguyên của thế giới
đang được tiêu thụ ở đâu (hình 4)16. Cấp độ của Dấu chân Sinh thái thay đổi do cách sống, và hình thái tiêu
dùng khác nhau, bao gồm cả số lượng lương thực, hàng hoá và dịch vụ mà người dân tiêu dùng, các tài
nguyên thiên nhiên được sử dụng và lượng khí các-bon phát thải để cung cấp các dịch vụ và hàng hoá đó17.

Tóm tắt trang 11

CÁC MỐI ĐE DOẠ VÀ ÁP LỰC
ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI
Tháng Ba năm 2018, Diễn đàn Liên Chính phủ về Đa dạng sinh học và
Dịch vụ hệ sinh thái (IPBES) đã công bố báo cáo mới nhất về Đánh giá sự
thoái hoá và phục hồi đất (LDRA), và phát hiện rằng chỉ một phần tư diện
tích đất trên Trái đất là không bị ảnh hưởng lớn bởi các hoạt động của con
người18. Đến 2050, tỉ lệ này được dự báo giảm xuống chỉ còn một phần
mười. Các vùng đất ngập nước là nhóm bị ảnh hưởng lớn nhất, mất 87%
diện tích trong thời kỳ hiện đại.
Nguyên nhân trực tiếp của đất thoái hoá mang tính địa phương - do sự
quản lý không hợp lý với nguồn tài nguyên đất - nhưng bị thúc đẩy sâu xa
bởi các nguyên nhân mang tính khu vực hoặc toàn cầu, bao gồm cả nhu
cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm làm kiệt quệ hệ sinh thái, vốn
vượt quá khả năng cung cấp ngày càng giảm của hệ sinh thái.
Thoái hoá đất bao gồm cả mất rừng; tuy trên toàn cầu hiện tượng này đã
bị chậm lại do phục hồi và trồng rừng, nhưng nó lại tăng tốc ở các rừng
nhiệt đới nơi có mức đa dạng sinh học lớn nhất của Trái đất19. Trong một
nghiên cứu được thực hiện ở 46 quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới, nền
nông nghiệp thương mại qui mô lớn và nông nghiệp nhỏ phục vụ dân
sinh là nguyên nhân của sự chuyển đổi rừng, với tỉ lệ tương ứng là 40%
và 33%, trong khoảng từ năm 2000 đến 201020. Hai mươi bảy phần trăm
diện tích rừng còn lại bị phá là do phát triển đô thị, mở rộng cơ sở hạ tầng
và khai khoáng (có thể tìm hiểu kỹ thông tin hơn trong báo cáo FRA của
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO) 201621).
Sự thoái hoá đang tiếp diễn này gây ra rất nhiều tác động đến các loài,
chất lượng sinh cảnh và chức năng của các hệ sinh thái. Các tác động tiêu
cực có thể trực tiếp, như mất đa dạng sinh học trực tiếp (ví dụ, do rừng
bị phá), như phá vỡ môi trường sống và các chức năng điều hoà đa dạng
sinh học (ví dụ như hình thành đất màu); hoặc có thể là gián tiếp, ví dụ
thông qua tác động đến môi trường rộng hơn mà cuối cùng sẽ ảnh hưởng
đến sinh cảnh, các chức năng và sự đa dạng cũng như phong phú của các
loài (hình 5).
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CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP
NƯỚC LÀ NHÓM BỊ ẢNH
HƯỞNG LỚN NHẤT, MẤT
87% DIỆN TÍCH TRONG
THỜI KỲ HIỆN ĐẠI.

PHÁ VỠ CÁC CHỨC NĂNG

PHÁ VỠ MÔI TRƯỜNG SỐNG
MÔI TRƯỜNG

CÁCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ô nhiễm
Thoái hoá
Phát thải

MẤT ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TIẾP

Hình 5.
Các tác động tiêu cực trực tiếp và
gián tiếp đối với đa dạng sinh học
do cách sử dụng đất.

“NẾU TÍNH ĐẦY ĐỦ CÁC CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH LÂU DÀI CHO
XÃ HỘI, VIỆC HỒI PHỤC ĐẤT BỊ HƯ TỔN CÓ HIỆU QUẢ CHI
PHÍ, DÙ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CAO. ĐỂ LÀM CHẬM LẠI VÀ
ĐẢO NGƯỢC SỰ TÀN PHÁ LAN TRÀN ĐỐI VỚI NỀN TẢNG
CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT, TA CẦN CÓ CÁC HÀNH
ĐỘNG KHẨN CẤP VÀ CÓ SỰ ĐIỀU PHỐI.”
ROBERT SCHOLES, TRƯỜNG ĐẠI HỌC WITWATERSRAND VÀ ĐỒNG CHỦ TỊCH
CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ THOÁI HOÁ VÀ PHỤC HỒI ĐẤT IPBES
Tóm tắt trang 13

ĐẤT MÀU CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?
Một phần tư sự sống của Trái đất có thể thấy ngay dưới chân ta22. Sự đa dạng sinh học của đất màu bao
gồm các vi sinh vật (chúng chỉ thấy rõ khi nhìn qua kính hiển vi, như nấm và vi khuẩn), các động vật vi sinh
(có cơ thể nhỏ hơn 0,1mm, như là các loài giun tròn và gấu nước), các động vật đất cỡ trung bình (các loài
không xương có chiều rộng từ 0,1 đến 2mm, gồm các loài mối và bọ đuôi bật), các động vật đất lớn (với cỡ
cơ thể từ 2 đến 20mm, gồm có kiến, mối và các loài giun đất) và các động vật sống trên đất (có cỡ lớn hơn
20mm, gồm cả các loài có vú sống trong đất như chuột dũi trụi lông).
Những vi sinh vật dưới mặt đất ảnh hưởng tới cấu trúc vật lý và thành phần hoá học của đất màu. Chúng có
vai trò thiết yếu trong việc tạo ra và điều chỉnh các tiến trình quan trọng của hệ sinh thái, như hấp thụ cácbon, khí phát thải nhà kính và sự hấp thụ dinh dưỡng của cây. Chúng là kho tàng của những dược phẩm
tiềm năng cũng như là nguồn kiểm soát sinh học đối với bệnh dịch và côn trùng.

Hình 6: Bản đồ toàn cầu thể
hiện sự phân bổ các mối đe doạ
tiềm năng đối với đa dạng sinh
học của đất màu.
Các bộ số liệu được thống nhất
trên tỉ lệ từ 0-1 và cộng tổng, với
điểm số tổng được phân thành
năm nhóm rủi ro (từ rất thấp đến
rất cao)22.
Ghi chú
Rất thấp
Thấp
Trung bình
Cao
Rất cao
Không có thông tin
Nước
Băng

Trong Atlas Toàn cầu về Đa dạng Sinh học Đất màu mới được công bố gần đây, các mối đe doạ tiềm ẩn với
đa dạng sinh học đất trên toàn cầu đã được đưa lên bản đồ22. Một chỉ số rủi ro được tính bằng cách kết hợp
tám loại áp lực tiềm tàng đối với vi sinh vật đất: mất đa dạng trên mặt đất, ô nhiễm, bị cung cấp quá nhiều
dinh dưỡng, làm đất quá mức, thâm canh, cháy, xói mòn lớp đất màu, sa mạc hoá và biến đổi khí hậu. Các
biến số đại diện được chọn để thể hiện sự phân bố về mặt không gian của mỗi đe doạ. Hình 6 cho thấy sự
phân bố của chỉ số và thể hiện nỗ lực đầu tiên trong đánh giá các mối đe doạ với vi sinh vật đất ở mức độ
toàn cầu.
Các vùng có mức độ rủi ro thấp nhất chủ yếu ở vùng phía bắc của Bắc bán cầu. Những vùng này thường
cũng ít bị ảnh hưởng bởi tác động trực tiếp của các hoạt động do con người (ví dụ như nông nghiệp) mặc dù
ảnh hưởng gián tiếp (như do biến đổi khí hậu) có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai. Chúng ta cũng
không lạ khi những vùng rủi ro cao cũng chính là đại diện cho những vùng chịu tác động nhiều nhất của các
hoạt động con người như thâm canh, đô thị hoá và ô nhiễm tăng.

Thụ phấn, sao lại quan trọng thế?
Michael Garratt, Tom Breeze và Deepa Senapathi, Trường Đại học Reading

Phần lớn các cây có hoa được thụ phấn bởi côn trùng và các loài vật khác.
Người ta ước tính rằng tỉ lệ các loài thực vật hoang dã được thụ phấn bởi
động vật nằm trong khoảng trung bình từ 78% với các cộng đồng thực vật
ở vùng ôn đới tới 94% ở các cộng đồng thực vật vùng nhiệt đới23. Về mặt
phân loại, nhóm giúp thụ phấn rất đa dạng, bao gồm hơn 20.000 loài ong
và rất nhiều các côn trùng khác (ví dụ ruồi, bướm, ngài, ong vò vẽ và bọ)
và cả một số động vật có xương sống như một số loài chim và dơi. Các loài
thụ phấn phần lớn là hoang dã nhưng một số loài ong có thể được thuần
hoá, như ong mật (Apis mellifera, Apis cerana), một số loài ong nghệ và
ong sống tách biệt24.
Quá trình sản xuất thực phẩm của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào
những loài thụ phấn - hơn 75% các cây trồng thực phẩm phổ biến nhất
toàn cầu được lợi từ quá trình thụ phấn25. Một vài loại cây trồng, đặc biệt
là hoa quả và rau, là nguồn dinh dưỡng chính của con người. Sản lượng
cao ở các cây trồng thâm canh diện rộng như táo, hạnh nhân và hạt lấy
dầu phụ thuộc vào sự thụ phấn của các loài côn trùng26-28 nhưng ngay cả
với các cây trồng ở diện hộ dân nhỏ ở các nước đang phát triển, nơi nào có
số lượng các loài thụ phấn phát triển khoẻ mạnh cũng cho năng suất cao
hơn nhiều29. Về mặt kinh tế, chỉ riêng với người sản xuất, sự thụ phấn làm
tăng giá trị toàn cầu của cây trồng từ 235-577 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, và giúp
giảm chi phí cho người tiêu dùng do lượng cung được đảm bảo ổn định30.
Việc thay đổi sử dụng đất do thâm canh nông nghiệp và mở rộng đô thị là
một trong những nhân tố làm các loài thụ phấn biến mất, đặc biệt tại các
vùng tự nhiên - nơi cung cấp thức ăn và chỗ ở cho chúng - đang bị thoái
hoá và biến mất. Cải thiện môi trường sống đa dạng trong các vùng sinh
cảnh, đưa môi trường sống phi nông nghiệp vào trong các kế hoạch quản
lý đất đai đã chứng minh có thể giảm sự mất mát và tăng trưởng số lượng
các loài thụ phấn và cải thiện các dịch vụ sinh thái31. Đã có các sáng kiến
ở cấp độ sinh cảnh nhằm tăng sự đa dạng và tính kết nối của môi trường
sống được đưa vào một số các sáng kiến toàn cầu và cấp quốc gia, với
trọng tâm để bảo vệ các loài thụ phấn32. Sự phong phú, đa dạng và sức
khoẻ của các loài thụ phấn cũng bị đe doạ bởi một số nguyên nhân chủ
chốt khác như thay đổi khí hậu, các loài ngoại lai và các dịch bệnh. Chúng
ta cũng cần có các hành động thích hợp ở cấp độ địa phương, quốc gia và
toàn cầu để giảm thiểu những đe doạ này24.

Loài ong nghệ đuôi đỏ (Bombus lapidarius) là loài ong chính và phổ biến,
và là một loài thụ phấn quan trọng cho nhiều cây trồng trên toàn châu Âu.

© Ola Jennersten / WWF-Sweden

CHỈ THỊ QUẦN THỂ: CHỈ SỐ VỀ
SỨC SỐNG CỦA HÀNH TINH
Chỉ số Sức sống của Hành tinh (LPI) là một chỉ thị về tình trạng đa dạng
sinh học và sức khoẻ của hành tinh chúng ta. Từ năm công bố đầu tiên,
1998, trong hai thập kỷ qua, chỉ số này đã theo dõi sự đa dạng quần thể
của các loài động vật có vú, chim, cá, bò sát và lưỡng cư trên toàn thế giới.
Chỉ số này dựa vào xu hướng nổi trội để làm thước đo cho sự thay đổi
trong đa dạng sinh học33. Các số liệu về quần thể loài thu được sẽ phản
ánh trong chỉ số toàn cầu, cũng như các chỉ thị cho từng vùng địa sinh cụ
thể, được gọi là các đơn vị miền, dựa theo cách nhóm riêng các loài có
cùng đặc điểm.

Chỉ số (1970 = 1)

Hình 7. Chỉ số Sức sống của
Hành tinh, 1970 đến 2014
Mức đa dạng trung bình của
16.704 quần thể, được đại diện
bởi 4.005 loài được theo dõi toàn
cầu đã giảm 60%. Các dòng trắng
thể hiện giá trị chỉ số và các vùng
xám thể hiện độ chắc chắn về
mặt thống kê quanh xu hướng
(khoảng: -50% đến -67%)34.
Ghi chú
Chỉ số Sức sống Hành tinh
Các biên độ
Năm

Các chỉ số của năm nay bao gồm số liệu từ năm 1970 – coi đây là năm bắt
đầu của nhiều chỉ thị – và tính đến năm 2014, do thông tin trước năm
1970 hay sau năm 2014 bị thiếu nên không thể tạo được một chỉ số có ý
nghĩa và chuẩn. Tình trạng này là do việc thu thập, phân tích và công bố
các số liệu đo lường tốn rất nhiều thời gian, nên có một độ trễ về thời gian
trước khi các số liệu đó được đưa vào LPI.
Chỉ số toàn cầu, được tính bằng cách sử dụng số liệu sẵn có ở tất cả các
loài và các vùng, cho thấy mức giảm chung trong kích thước quần thể của
các loài có xương sống là khoảng 60 phần trăm trong khoảng thời gian từ
1970 và 2014 (hình 7) – hay nói một cách khác, trung bình giảm hơn một
nửa trong vòng chưa tới 50 năm.
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Diễn giải chỉ số Sức sống Hành tinh như thế nào
Các Chỉ số Sức sống Hành tinh (LPI) – dù đó là chỉ số toàn cầu hay cho một miền địa sinh cụ thể hoặc cho một
nhóm loài – cho biết tỉ lệ thay đổi trung bình qua thời gian của một tập hợp quần thể loài. Những quần thể này
được trích ra từ Dữ liệu Sức sống Hành tinh, bao gồm thông tin về quần thể của hơn 22.000 loài động vật có vú,
chim, cá, bò sát và động vật lưỡng cư. Chỉ số LPI toàn cầu chỉ dựa vào khoảng hơn 16.700 quần thể trong tổng số
quần thể này. Lý do là một số quần thể xuất hiện trùng lặp cả về không gian và thời gian, do đó, để tránh bị tính
hai lần, một số quần thể sẽ không được đưa vào khi tính toán xu hướng toàn cầu.

Hình 8. Diễn giải chỉ số LPI34.
Giải thích các thuật ngữ quan
trọng nhất để giúp hiểu chỉ số
LPI
Các giá trị của chỉ số – Những giá trị này thể hiện sự thay đổi

Nếu chỉ số LPI và các biên độ chắc chắn
đi xa khỏi mốc này, ta có thể nói rằng có
sự tăng (trên 1) hay giảm (dưới 1) so với
mốc năm 1970.

trung bình về sự đa dạng quần thể – dựa vào sự thay đổi tương
đối và không phải là sự thay đổi tuyệt đối – trong kích thước quần
thể. Các vùng xám thể hiện mức độ chính xác thống kê ở mức 95%.
Những giá trị đó thể hiện mức độ chắc chắn của chúng ta đối với
các xu hướng trong từng năm, tương đối so với mốc 1970. Biên độ
tin cậy luôn rộng theo thời gian vì mức độ không chắc chắn về mặt
thống kê của các năm trước được cộng dồn vào năm hiện tại.

Chỉ số (1970 = 1)

Mốc – Chỉ số bắt đầu với giá trị bằng 1.

Năm

Năm dừng tính – Áp dụng cho năm cuối, do việc thu thập, phân tích và công bố các số liệu theo dõi tốn thời
gian, nên có độ trễ về thời gian trước khi các số liệu được đưa vào LPI.

Các mối đe doạ với các quần thể trong chỉ số LPI trên thế giới
Trong chỉ số LPI, quần thể các loài nước ngọt hay trên đất liền được phân vào một trong năm miền địa sinh, khu
vực chính được phân biệt bởi sự kết hợp đặc trưng của các loài (theo như định nghĩa trong sách của Olson et al.
200135). Chỉ số sau đó được tính lại riêng cho quần thể các loài trong khu vực đó, và khi có thể, các mối đe doạ
của mỗi miền địa sinh sẽ được phân loại. Chúng giúp ta hiểu tốt hơn về đa dạng sinh học đang thay đổi như thế
nào ở mỗi phần của thế giới và giúp xác định những thay đổi đó có phải được gây nên do các mối đe doạ mang
tính cục bộ địa phương hay không.
Sự suy giảm quần thể các loài thể hiện đặc biệt rõ ràng tại các vùng nhiệt đới, miền Neotropical, bao phủ Nam và
Trung Mỹ và Ca-ri-bê – những vùng giảm mạnh nhất tới 89% so với mức năm 1970. Quần thể các loài ở Nearctic
và Palearctic có tỉ lệ giảm ít hơn, với mức giảm tương ứng 23 và 31%. Suy thoái và mất sinh cảnh là các nguy cơ
thường xuyên trong tất cả các vùng. Nhưng có một vài sự khác biệt giữa các đơn vị miền và các nhóm loài theo
phân loại học.
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Hình 9. Chỉ số Sức sống của Hành tinh và
phân bố các mối đe doạ cho từng nhóm
theo phân loại học ở mỗi địa miền
Ở mỗi vùng địa miền, đường trắng trong biểu
đồ LPI bên trái chỉ các giá trị chỉ số và các
vùng tô đậm thể hiện khoảng tin cậy về mặt
thống kê cho các xu hướng (95%). Biểu đồ
cột bên phải chỉ sự phân bố các mối đe doạ
cho mỗi nhóm theo phân loại học cho mỗi
địa miền. Cơ sở dữ liệu LPI cũng ghi lại các
thông tin về các nguy cơ mà chỉ tác động đến
một phần tư các quần thể trong chỉ số LPI
toàn cầu – 3.789 quần thể. Các quần thể có
thể phải đối mặt với hơn một loại đe doạ34.
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CHỈ SỐ ĐA DẠNG KHÁC NHAU,
NHƯNG CÙNG MỘT CÂU CHUYỆN
Đa dạng sinh học: một khái niệm đa chiều
cần nhiều loại chỉ thị
Đa dạng sinh học thường được ví là ‘mạng lưới của sự sống’. Đó là sự đa
dạng của các hệ sinh thái và tất cả các loài có sự sống thuộc về các hệ sinh
thái này – thực vật, động vật và các vi sinh vật. Khái niệm này bao gồm sự
đa dạng trong mỗi loài, giữa các loài và có thể dùng để chỉ nhiều cấp độ
địa lý khác nhau - từ các vùng nghiên cứu mẫu nhỏ đến toàn thể trái đất46.

ĐỘ PHONG PHÚ

Các loài, và các hệ tự nhiên xung quanh ta, phản ứng với các áp lực của
con người và các can thiệp bảo tồn theo nhiều cách khác nhau và không
có một thước đo duy nhất nào có thể phản ánh được tất cả những thay
đổi đó. Đó là lý do tại sao cần phải có các chỉ thị và thước đo khác nhau
để hiểu về thay đổi đa dạng sinh học cũng như theo dõi tiến độ đạt các chỉ
tiêu về đa dạng sinh học và để thiết kế các chương trình bảo tồn hiệu quả.
Thêm nữa, dữ liệu về xu hướng phong phú quần thể loài chỉ có ở một số ít
loài. Ví dụ, Sách Đỏ của IUCN dùng các thông tin về mức độ tăng và giảm
ở cấp độ loài như là một chỉ thị để đánh giá nguy cơ tuyệt chủng. Cơ sở dữ
liệu hiện tại chứa thông tin của 60% loài động vật có vú, 64% loài lưỡng
cư, 92% loài chim và 52% loài bò sát của thế giới. Thậm chí dữ liệu về sự
biến động của các xu hướng này chỉ có ở một số rất ít loài. Các nhóm loài
theo phân loại học khác còn ít được theo dõi hơn47. Để bù đắp cho việc
thiếu các số liệu quan trắc, người ta phải dùng các thước đo đa dạng sinh
học và các mô hình sinh thái khác để quan trắc thay đổi đa dạng sinh học
và làm cơ sở cho các chiến lược bảo tồn.
Dữ liệu về xu hướng quần thể chỉ là một cách để quan trắc thay đổi trong
đa dạng sinh học. Có ba chỉ thị khác cùng bổ sung cho chỉ số Sức sống của
Hành tinh và đặt các xu hướng này vào bối cảnh rộng hơn: Chỉ số về môi
trường sống của loài (Species Habitat Index), đo các sự thay đổi về phân
bổ loài; chỉ số Sách đỏ IUCN (IUCN Red List Index) theo dõi nguy cơ tuyệt
chủng; và chỉ số nguyên vẹn đa dạng sinh học (Biodiversity Intactness
Index), quan tâm đến sự thay đổi trong cấu trúc quần xã loài. Tất cả các
chỉ số đó đều cùng vẽ lên một bức tranh – về sự mất mát đa dạng sinh học
đang tiếp diễn.
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PHÂN BỐ

CẤU TRÚC

NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG

© National Geographic Stock - Steve Winter / WWF

Một cá thể báo tuyết, thuộc nhóm có nguy cơ tuyệt chủng (Panthera uncia), được
chụp bởi máy bẫy ảnh ở rừng Quốc gia Hemis, một rừng quốc gia trên núi cao
thuộc vùng đông Ladakh của bang Jammu và Kashmir ở Ấn Độ.

NHẮM ĐÍCH CAO HƠN – ĐẢO NGƯỢC
XU HƯỚNG MẤT MÁT ĐA DẠNG SINH HỌC
Đa dạng sinh học được mô tả là ‘cơ sở hạ tầng’ hỗ trợ tất cả sự sống trên Trái đất. Các
hệ tự nhiên và các chu trình sinh hoá được tạo ra từ đa dạng sinh học giúp cho sự vận
hành ổn định của khí quyển, đại dương, rừng, các cảnh quan và sông suối. Nói một
cách đơn giản, chúng chính là các tiền đề cho xã hội loài người hiện đại tồn tại và phát
triển thịnh vượng1,48.
Nếu không có một sự thay đổi lớn, vượt lên ‘hành động như bình thường’, sự suy giảm
các hệ tự nhiên nuôi dưỡng xã hội hiện đại sẽ tiếp tục trầm trọng - với các hệ luỵ lớn
cho con người và thiên nhiên. Từ nay đến cuối năm 2020, chúng ta có một cơ hội đặc
biệt để xây dựng một tầm nhìn tích cực cho con người và tự nhiên. Công ước về Đa
dạng Sinh học đang trong quá trình thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu cho tương lai.
Cùng với những Mục tiêu Phát triển Bền vững, đó sẽ là các khung hành động quốc tế
chính yếu, giúp bảo vệ thiên nhiên và tăng cường đa dạng sinh học.
Cho dù đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế và các thoả thuận chính sách khẳng
định rằng việc sử dụng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học là một ưu tiên toàn cầu,
các xu hướng toàn cầu về đa dạng sinh học vẫn tiếp tục giảm. Hình 10 cho thấy rõ nét
rằng, các hệ tự nhiên đã sụt giảm từ khi các cam kết chính sách quốc tế như mục tiêu
trong Công ước về Đa dạng sinh học có hiệu lực. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một tầm
nhìn cho tương lai: Nếu chúng ta nhắm tới mục tiêu cao hơn và quyết không hành động
như thường lệ, mà thực hiện các cách tiếp cận giúp hồi phục tự nhiên thay vì chỉ theo
dõi quản lý xu hướng giảm, thì chúng ta có thể có được một thế giới khoẻ mạnh và bền
vững, tốt cho cả con người và các hệ tự nhiên của chúng ta.
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Kế hoạch Chiến lược của Công ước Đa dạng Sinh học (2010 –
2020) gồm các Mục tiêu Aichi 20, được hoàn thành vào năm
2020. Những dự đoán gần đây cho thấy hầu hết các mục tiêu
khó có thể đạt được49. Trong khi đó tầm nhìn 2050 đòi hỏi
phải có một mục tiêu tham vọng hơn rất nhiều để có thể, vào
năm 2030, phục hồi đa dạng sinh học và đảo ngược xu thế
mất mát đang diễn ra. Đường đồ thị màu đen thể hiện các xu
hướng quan sát được hiện nay (tới 2015), các đường chấm
hiển thị ngoại suy từ các xu hướng hiện tại (màu đen) và sự
suy đoán về đa dạng sinh học, hiện đang suy giảm, sau 2030
(màu đỏ), sự ổn định (màu cam) hoặc phục hồi (màu xanh).

“Phát triển các chiến lược, kế
hoạch và chương trình quốc gia về
bảo tồn và sử dụng bền vững đa
dạng sinh học; lồng ghép [..] bảo
tồn và sử dụng bền vững đa dạng
sinh học vào các kế hoạch,
chương trình và chính sách phù
hợp của ngành và liên ngành”

Chỉ số đa dạng sinh học

Công ước
đa dạng
sinh học

“.. đến 2010 sẽ
giảm được đáng kể
tỉ lệ mất đa dạng
sinh học hiện tại”

Thập kỷ Đa dạng sinh học
(2011-2020) của Liên Hiệp quốc:
kế hoạch chiến lược, hai mươi
Chỉ tiêu Đa dạng sinh học cho
năm mục tiêu chiến lược

CÁC MỤC TIÊU
AICHI
Xu hướng chung
được ghi nhận

Dự báo từ
chạy mô hình

Xu hướng được
tính bằng cách ngoại suy

Hình 10. Xu hướng giảm đa dạng
sinh học vẫn tiếp tục dù đã có nhiều
cam kết chính sách nhằm giảm hoặc
dừng tỉ lệ mất đa dạng sinh học.
(vẽ lại theo Mace et al. 20183)
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Hộp 1: Các cam kết đa dạng sinh học toàn cầu đến
2020, 2030 và 2050 được thiết lập trong các khung
hành động của Công ước Đa dạng sinh học (CBD) và
Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)
Tầm nhìn của CBD: Đến 2050, đa dạng sinh học được định giá, bảo tồn, phục hồi và được sử dụng một cách
khôn ngoan, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, giữ một hành tinh khoẻ mạnh và mang lại các lợi ích cơ bản cho tất
cả mọi người.
Mục tiêu Aichi CBD số 5: Đến 2020, tỉ lệ mất của tất cả các loại hình sinh cảnh
tự nhiên, gồm cả rừng, ít nhất được giảm một nửa và tại nơi có thể sẽ ở gần mức
không, và sự thoái hoá, phân mảnh sẽ được giảm rõ rệt.
Mục tiêu Aichi CBD số 12: Đến 2020, chặn được sự tuyệt chủng của các loài bị
đe doạ đã có dữ liệu và tình trạng bảo tồn của chúng, nhất là các loài bị suy giảm
nhiều nhất, sẽ được cải thiện và duy trì.
CUỘC SỐNG
DƯỚI NƯỚC

CUỘC SỐNG
TRÊN ĐẤT

Các mục tiêu Phát triển Bền vững
Các mục tiêu số 14 và 15 của SDG: Đến 2030 “Bảo tồn và sử dụng lâu bền đại
dương, biển và các nguồn lực của biển” (SDG 14) và “Quản lý một cách bền vững
rừng, chống lại sự sa mạc hoá, giảm và đảo ngược sự suy thoái, dừng lại sự mất
đa dạng sinh học.” (SDG 15). Chỉ tiêu 15.5: “Thực hiện các hành động khẩn cấp
và quan trọng để giảm sự suy thoái các môi trường sống tự nhiên, giảm sự mất
đa dạng sinh học và bảo vệ và ngăn chặn các loài có nguy cơ khỏi tuyệt chủng.”
HỢP TÁC VÌ
MỤC TIÊU

VIỆC LÀM TỬ TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

KHÔNG CÒN
NGHÈO

HOÀ BÌNH, CÔNG LÝ VÀ
CÁC THỂ CHẾ MẠNH

CUỘC SỐNG
TRÊN ĐẤT

CÔNG NGHIỆP, SÁNG TẠO
VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

CÁC THÀNH PHỐ VÀ
CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

NĂNG LƯỢNG SẠCH
VÀ GIÁ HỢP LÝ

CUỘC SỐNG
DƯỚI NƯỚC

KINH TẾ
XÃ HỘI
SINH QUYỂN

GIẢM
BẤT BÌNH ĐẲNG

TIÊU DÙNG VÀ
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Bản kế hoạch cho đa dạng sinh học
2020 - 2050
Sự xuống cấp của tự nhiên là một trong các vấn đề nghiêm trọng nhất mà thế giới
đang phải đương đầu hiện nay, nhưng những chỉ tiêu và các hành động hiện tại, ở
mức tốt nhất, chỉ mới ở mức quản lý sự suy giảm. Chương 4 được lấy cảm hứng từ
một bài nghiên cứu, được thai nghén trong khi tìm ý tưởng cho ấn phẩm kỷ niệm
của Báo cáo Sức sống Hành tinh và đã được đăng trên tạp chí Bền vững Tự nhiên
ngày 14 tháng 9 năm 2018. Bài viết tựa đề “Nhắm tới đích cao hơn - đảo ngược
xu hướng mất đa dạng sinh học”50 lập luận rằng thế giới cần có các mục tiêu tham
vọng, được xác định rõ ràng và có các hành động thích đáng để phục hồi sự phong
phú của tự nhiên, đạt ngưỡng giúp cả con người và thiên nhiên cùng phát triển tốt.
Trong bài báo này, các tác giả đã gợi ý ba bước cần thiết cho Chương trình Nghị
sự sau năm 2020: (1) xác định rõ ràng các mục tiêu về phục hồi đa dạng sinh học,
(2) phát triển một bộ các chỉ thị về tiến độ thích hợp và có thể đo lường, và (3)
đồng thuận về các hành động để cùng nhau đạt được mục tiêu trong khung thời
gian đã định.

Bước 1: Chuyển các tầm nhìn mang tính
lý tưởng thành một mục tiêu tham vọng

Hình 11.Tạo dựng
các kết nối
Johan Rockström và
Pavan Sukhdev đã thay
đổi sơ đồ mô hình do
Giám đốc Khoa học của
Viện Nghiên cứu Môi
trường Stockholm, Carl
Folke, và các nhà nghiên
cứu khác để thể hiện một
cách nhìn mới với Mục
tiêu Phát triển Bền vững
và cho thấy chúng đều
liên quan đến thực phẩm
(Tác giả: Nhóm Azote
thực hiện cho Trung tâm
Hồi phục Môi trường
Stockholm- Stockholm
Resilience Centre).

Bước đầu tiên khi phát triển một lộ trình cho đa dạng sinh học là xác định các mục
tiêu. Tầm nhìn hiện tại của CBD là “Đến 2050, đa dạng sinh học được định giá,
bảo tồn, phục hồi và sử dụng một cách khôn ngoan để duy trì các dịch vụ hệ sinh
thái, giữ một hành tinh khoẻ mạnh và mang lại các lợi ích cơ bản cho tất cả mọi
người”. Khi Công ước này được thảo, nó là một tầm nhìn tạo cảm hứng cho tương
lai. Nghiên cứu Nhắm tới đích cao hơn lập luận rằng tầm nhìn này đủ cụ thể và
khả thi để làm cơ sở cho các mục tiêu cam kết sau năm 2020 về Đa dạng sinh học.
Để đạt được mục tiêu tham vọng này cần một bộ các chỉ tiêu nhắm tới đích cao
hơn và có hiệu lực ngoài năm 2020.
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Bước 2: Xác định các phương pháp đo tiến độ
so với mục tiêu
Để theo dõi tình trạng đa dạng sinh học và tiến độ thực hiện các mục tiêu, cần có
các chỉ thị phù hợp. Các đánh giá đa dạng sinh học cần có nhiều thước đo ở các quy
mô không gian khác nhau và trên các khía cạnh sinh thái khác nhau. Các thước
đo được dùng phổ biến hiện nay có thể đo lường được các đặc tính khác nhau của
đa dạng sinh học, và các phản ứng đối với các thước đo này cũng rất khác nhau51.
Mace và các cộng sự đề xuất các chỉ thị có thể theo dõi được ba khía cạnh chính
của đa dạng sinh học, cần thiết cho tầm nhìn và các mục tiêu mô tả ở trên, và trong
các chỉ tiêu của CBD và SDG (xem hình 12):
1) Tỉ lệ tuyệt chủng ở mức độ toàn cầu: Mức độ các loài có nguy cơ tuyệt
chủng được ước lượng theo Chỉ số của Sách Đỏ (Red List Index)52,53.
2) Sự thay đổi trong độ phong phú quần thể loài: Các xu hướng độ phong phú
của các loài hoang dã được thể hiện bởi các chỉ thị ở mức độ quần thể như
Chỉ số Sức sống của Hành Tinh (Living Planet Index)54.
3) Các thay đổi trong đa dạng sinh học địa phương: các thay đổi về “sức khoẻ”
của hệ sinh thái có thể được tính toán bằng cách so sánh những gì đang tồn
tại và những gì đã từng có ở cùng một địa điểm và sử dụng các chỉ số như là
Chỉ số Nguyên vẹn Đa dạng Sinh học (Biodiversity Intactness Index- BII) 55,56.

Bước 3: Xác định các hành động để tạo ra những
thay đổi cần thiết trong đa dạng sinh học toàn cầu
Các tình huống giả định và mô hình có thể giúp các nhà khoa học hình dung và
phân tích các hành động thay thế ảnh hưởng như thế nào tới độ tương quan giữa
thiên nhiên, lợi ích cho con người từ thiên nhiên và chất lượng cuộc sống. Tuy
nhiên, thử thách mà chúng ta đang phải đương đầu là, chúng ta không chỉ cần
xác định các lộ trình có thể giúp phục hồi đa dạng sinh học, chúng ta cũng cần các
hành động thay đổi cần thiết trong khi vẫn tiếp tục phải cung cấp đủ cho lượng
dân số đang tăng lên, dưới tác động ngày càng mạnh của biến đổi khí hậu trong
một thế giới thay đổi nhanh. Vì thế, mặc dù các can thiệp bảo tồn đa dạng sinh
học truyền thống như thiết lập các khu bảo tồn hay các kế hoạch bảo tồn loài vẫn
đóng vai trò quan trọng, chúng ta cần có những hành động giải quyết được các
nguyên nhân chính gây ra mất đa dạng sinh học và sự thay đổi hệ sinh thái như
nông nghiệp và khai thác quá mức.
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Hai biểu đồ trên cùng thể hiện
những đường đồ thị cho cả các
loài bị đe doạ lẫn tất cả các loài
khác vì mục tiêu Aichi 12 đó là
ngăn chặn sự tuyệt chủng trên
toàn cầu và đây chính là thước đo
tuyệt đối cho sự thành công hay
thất bại của bảo tồn.

Xu hướng quần thể loài
2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

2010

2020

2030

2040

2050

Tình trạng bảo tồn

Hình 12. Lộ trình cần thiết cho
ba chỉ thị đa dạng sinh học
được đề xuất.
Chúng phản ánh tình trạng bảo
tồn (hay còn là nguy cơ tuyệt
chủng toàn cầu), xu hướng của
quần thể (thay đổi trong tỉ lệ
phong phú trung bình của quần
thể) và tính vẹn toàn sinh học
(các thay đổi trong sự đa dạng
chức năng và cục bộ) từ nay đến
2050, dựa trên các cam kết trong
Hộp 1. Những đường cong này
thể hiện sự tái tạo và phục hồi
thành công của tự nhiên. Cần ghi
chú rằng mặc dù các đường cong
này được dựa trên các số liệu gần
nhất, các xu hướng là tương đối,
và vì thế các trục chỉ số không
đính kèm số cụ thể
(Vẽ lại từ nghiên cứu của Mace
và đồng sự. 201850).

Ghi chú
Tất cả

Trong biểu đồ cuối cùng, chúng
tôi đưa thêm vào các quần xã bởi
theo dõi sự thay đổi của các quần
xã cực kỳ quan trọng đối với Mục
tiêu Aichi 5. Đường đồ thị còn lại
là về các vùng sinh thái, trong đó
có các khu bảo tồn, bởi các vùng
sinh thái này nằm trong Mục tiêu
11 và nhằm đảm bảo đa dạng
sinh học của các khu vực khác
nhau trên thế giới đều được thể
hiện một cách công bằng (xem
Hộp 1 để hiểu hơn về các Mục
tiêu này).

Tính vẹn toàn sinh học

Bị đe doạ

Ghi chú
Quần xã sinh vật
Vùng sinh thái
Tóm tắt trang 29

CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
Các bằng chứng ngày càng chỉ rõ rằng sự sống còn của loài người phụ thuộc
và0 các hệ tự nhiên, thế nhưng ta vẫn tiếp tục phá huỷ sức khoẻ của thiên
nhiên với mức báo động. Cũng rất rõ ràng là các cố gắng giảm mất mát đa
dạng sinh học không có tác dụng. Và, nếu mọi việc vẫn tiếp tục như hiện
này, sẽ dẫn đến, ở trường hợp tốt nhất, là sự suy giảm tiếp diễn và cái chúng
ta làm chỉ là quản lý sự suy giảm. Đó là lý do tại sao chúng tôi, cùng với các
đồng nghiệp là các nhà khoa học và bảo tồn muốn kêu gọi một thoả thuận
toàn cầu tham vọng hơn - một thoả thuận mới toàn cầu vì thiên nhiên và con
người - nhằm đảo ngược xu hướng mất đa dạng sinh học. Các cấp ra quyết
định khác nhau, từ cá nhân đến cộng đồng, từ quốc gia đến các công ty cần
có các lựa chọn về chính trị, tài chính và tiêu dùng để hiện thực hoá một tầm
nhìn về tương lai, với con người và thiên nhiên cùng phát triển. Tầm nhìn ấy
là có thể nếu tất cả chúng ta đều quyết tâm dẫn đường.

Định hướng lại cuộc tranh luận:
Thiên nhiên là ngôi nhà duy nhất của ta
Báo cáo Sức sống Hành tinh này có sự hợp sức của ngày càng nhiều các
nghiên cứu và phân tích chính sách, chứng minh rằng các hệ tự nhiên của
hành tinh là gốc rễ cho xã hội loài người.
Chỉ số Sức sống Hành tinh cũng cho thấy chúng ta đang làm mất thiên nhiên
như thế nào. Báo cáo cho thấy từ năm 1970 đến 2014, quần thể loài nói
chung đã giảm 60%, trong khi đó tỉ lệ tuyệt chủng của các loài hiện giờ cao
hơn từ 100 đến 1.000 lần tỉ lệ trước kia (tỉ lệ tuyệt chủng trước khi các áp lực
từ loài người là nhân tố chính). Các chỉ thị khác đo lường sự thay đổi khác
trong đa dạng sinh học cũng đều phụ họa cho cùng một bức tranh - mất mát
đa dạng vẫn đang tiếp diễn và tăng nhanh.
Vậy mà, dường như tương lai của hàng triệu loài trên Trái đất vẫn chưa thu
hút được sự quan tâm của những nhà lãnh đạo thế giới để khiến họ phải tạo
ra những nhân tố thay đổi cần thiết. Chúng ta cần phải khiến thiên nhiên
thực sự nằm trong chương trình nghị sự của chính phủ và kích hoạt một
phong trào kết nối giữa các bên liên quan, dù thuộc nhà nước hay tư nhân,
để dẫn dắt thay đổi, để đảm bảo rằng những người ra quyết định của khối
nhà nước và tư nhân đều hiểu rằng ‘hành động như thường lệ’ là không thể
được nữa.
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Từ giờ tới 2020, năm các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ ra các quyết định quan trọng về
đa dạng sinh học, khí hậu và phát triển bền vững, chúng ta có một cơ hội độc đáo
để tạo thêm đà, tiến tới một thỏa thuận tham vọng nhưng sẽ là một tấm bản đồ
kế hoạch cho đa dạng sinh học và cho con người đến 2050 và sau đó. Đảo ngược
xu hướng mất đa dạng sinh thái sẽ là trọng tâm, với một khung hành động mới vì
đa dạng sinh học, có thể bắt đầu giúp đảo ngược xu hướng mất tự nhiên vào năm
2030. Một thỏa thuận như vậy thật quan trọng, không chỉ đối với thiên nhiên mà
cả cho con người nữa. Đó là vì, giải quyết sự đi xuống của hệ tự nhiên chính là chìa
khóa để đạt được Chương trình Nghị sự 2030 cho Phát triển bền vững và Thỏa
thuận Paris về Biến đổi Khí hậu.

Một thỏa thuận mới toàn cầu vì
thiên nhiên và con người
WWF đã hợp tác với một liên minh bao gồm gần 40 trường đại học, các tổ chức
bảo tồn và các tổ chức liên chính phủ để khởi xướng sáng kiến nghiên cứu Đảo
ngược xu hướng mất đa dạng sinh học.
Các mô hình và tình huống có thể giúp vẽ ra con đường tốt nhất phía trước. Công
trình quan trọng này sẽ tính đến đa dạng sinh học trong các hệ thống mô hình
tương lai, giúp chúng ta xác định những giải pháp tiềm năng cùng có lợi cho cả
con người và thiên nhiên. Những mô hình và phân tích hệ thống sẽ là nền tảng của
các Báo cáo Sức sống Hành tinh trong tương lai.
Chúng tôi rất tự hào là một phần của sáng kiến tập thể này. Tất cả chúng ta cần
vun đắp cho tham vọng này. Xử lý được những mối đe dọa lớn nhất với tự nhiên
đồng nghĩa rằng ta có thể bảo vệ nó tốt hơn. Thời gian không còn nhiều nữa.

Chúng ta là thế hệ đầu tiên có cái nhìn rõ ràng
về giá trị của thiên nhiên và tác động khủng
khiếp lên nó từ con người. Chúng ta có thể
là thế hệ cuối cùng có thể hành động để đảo
ngược lại xu hướng này. Từ giờ đến 2020 là
những thời khắc quyết định trong lịch sử.
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BÁO CÁO SỨC SỐNG HÀNH TINH 2018
ĐA DẠNG SINH HỌC
THIÊN NHIÊN QUAN TRỌNG
Đa dạng sinh học là yếu tố cần
thiết cho sức khoẻ, an sinh
xã hội, lương thực và an ninh
cho chúng ta, đồng thời, tạo
sự ổn định cho các nền kinh tế
và hệ thống chính trị trên toàn
thế giới.

Chỉ số Sức sống Hành tinh, đo
lường mức độ phong phú đa
dạng sinh học của 16.704 quần
thể của 4.005 loài động vật có
xương sống trên toàn cầu, cho
thấy sự sụt giảm chung là 60%
kể từ năm 1970.

NHẮM ĐÍCH CAO HƠN
CÁC MỐI ĐE DOẠ
Khai thác quá mức và các hoạt
động nông nghiệp, bị thúc
đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ liên
tục gia tăng của con người, là
những nguyên nhân chính dẫn
đến mất mát đa dạng sinh học
hiện nay.

Để đảo ngược xu thế mất
đa dạng sinh học, cần phải
có một thoả thuận mới về
thiên nhiên và con người
với những mục tiêu và các
biện pháp đo lường rõ ràng.
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