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Verlies biodiversiteit is een grote bedreiging

Het wereldwijde verlies van dier- en

plantensoorten krijgt veel minder

aandacht dan de klimaatverandering,

maar is een even grote bedreiging.

Achtergrond

In de Colombiaanse stad Mede-
llín zijn sinds zaterdag 750
deskundigen en beleidsmakers

uit 115 landen samen om het verlies
aan biodiversiteit een halt toe te
roepen. Het gaat om het Intergou-
vernementeel Platform voor Biodi-
versiteit en Ecosysteemdiensten,
kortweg IPBES, dat tot 24 maart
loopt. De instelling verzamelt de
laatste wetenschappelijke kennis

om beleidsmakers te informeren.
De werking is vergelijkbaar met wat
het veel bekendere IPCC voor de
klimaatverandering doet.

Waarnemers kijken vooral uit
naar de publicatie van vijf belangrij-
ke rapporten. ,,Samen zullen die vijf
rapporten de belangrijkste bijdrage
geven tot ons begrip van biodiversi-
teit en de ecosysteemdiensten die
het milieu de mens biedt”, zegt
voorzitter Robert Watson. ,,Ze zul-
len een nieuwe inkijk geven in de
status van onze wereldwijde biodi-
versiteit en landkwaliteit, twee

factoren die essentieel zijn voor
onze kwaliteit van leven en gezon-
de, productieve ecosystemen.”

Vier van de studies schetsen een
beeld van de biodiversiteit in de
verschillende regio’s in de wereld:
de Amerika’s, Azië en de Pacific,
Afrika, Europa en Centraal-Azië. Het
vijfde rapport gaat over landdegra-
datie en de verschillende remedies
die daarvoor bestaan.

Stand van zaken
Op basis van die vijf rapporten wil
IPBES tot een omvattende conclusie
komen, die begin volgend jaar gepu-
bliceerd moet worden. Het zal de
eerste wereldwijde analyse zijn
sinds het invloedrijke 2005 Millen-
nium Ecosystem Assessment.

,,Biodiversiteit en de bijdragen
die het milieu ons levert zijn essen-
tieel voor onze economische voor-
uitgang, voedselzekerheid en le-
venskwaliteit”, zegt Watson. ,,Als

een van de meest biodiverse landen
ter wereld vormt Colombia het
ideale decor voor IPBES.”

Een rapport van de VN-organisa-
tie Unep uit 2016 doet weinig goeds
vermoeden. Uit analyse van veertig-
duizend diersoorten over de hele
wereld bleek dat de biodiversiteit er
overal ter wereld zo sterk op achter-
uit gaat dat het functioneren van
ecosystemen en daarmee de stabili-
teit van de menselijke samenlevin-
gen in gevaar komen.

En vorig jaar sprak een ophefma-
kende studie van de Universiteit
van Stanford zelfs over de zesde
‘massa-extinctie’, waarbij massaal
dier- en plantensoorten uitsterven.
Het laatste voorbeeld daarvan ge-
beurde toen met de dinosauriërs
ook driekwart van het leven op
onze planeet verdween. Nu lijken
de gebeurtenissen zich nog sneller
te ontwikkelen, waarschuwen de
wetenschappers.
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