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Metodologické hodnotenie scenárov a modelov
biodiverzity a ekosystémových služieb, ktoré sa
uskutočnilo pod záštitou Medzivládnej vedeckej
a politickej platformy pre biodiverzitu a
ekosystémové služby (IPBES), poskytuje návod
na používanie scenárov a modelov pre expertov
vykonávajúcich hodnotenie v rámci IPBES, ako
aj pre vedcov a iné zainteresované strany a
rozhodovacie orgány. Pretože sa hodnotenie
zameriava na metódy, táto správa
má technickejší charakter ako tematické,
regionálne a globálne hodnotenia IPBES.
Hodnotenie sa zameriava na kritické analýzy
súčasného stavu a najlepších postupov pri
využívaní scenárov a modelov pri hodnotení a
navrhovaní a implementácii politík, ktoré sú
relevantné pre biodiverzitu a ekosystémové
služby. Navrhuje prostriedky na riešenie
medzier v údajoch, vedomostiach, metódach a
nástrojoch týkajúcich sa scenárov a modelov.
Nakoniec poskytne sériu odporúčaní pre aktivity
členských štátov IPBES, zainteresovaných
strán a vedeckej obce s cieľom zaviesť a
podporiť tieto osvedčené postupy v súvislosti s
používaním scenárov a modelov, zapojiť sa do
budovania kapacít a mobilizovať pôvodné a
miestne vedomosti.
Kapitoly tohto hodnotenia a ich exekutívne
zhrnutia sú k dispozícii ako dokument
IPBES/4/INF/3/Rev.1. Tento dokument
predstavuje prehľad informácií uvedených v
týchto kapitolách pre tvorcov politík. Bol
schválený na 4. zasadnutí pléna zo IPBES (22. –
28. februára 2016 v Kuala Lumpur).

T

oto metodologické hodnotenie scenárov a
modelov biodiverzity a ekosystémových
služieb IPBES vykonali odborníci zo
všetkých regiónov sveta, ktorí vykonali
hĺbkovú analýzu veľkého množstva
poznatkov vrátane približne
1500 vedeckých publikácií. Bol podrobne preskúmaný
partnerskými expertmi. Jeho kapitoly a ich exekutívne
zhrnutia boli prijaté a jeho súhrn pre tvorcov politík bolo
schválené na štvrtom zasadnutí plenárneho zhromaždenia
IPBES. (22. - 28. februára 2016, Kuala Lumpur).
Tí, ktorí prijímajú rozhodnutia vo vládach, súkromnom
sektore a občianskej spoločnosti, chcú získať
spoľahlivejšie informácie týkajúce sa vierohodnej
budúcnosti biodiverzity a ekosystémových služieb. Chcú
pochopiť, ako by sa mohli v budúcnosti vyvíjať iniciatívy s
dopadom na biodiverzitu a ekosystémové služby a aké
dôsledky by mohli mať na biodiverzitu, ekosystémové
služby a prírodné zdroje pre ľudí. Tiež chcú pochopiť
dôsledky rôznych politických rozhodnutí na biodiverzitu a
ekosystémové služby a ako dosiahnuť politické ciele,
napr. ciele Aichi.
S cieľom riešiť obavy tvorcov rozhodnutí, boli v
scenároch IPBES a hodnotení modelovania zvážené
úlohy scenárov a modelov v rámci koncepčného rámca
IPBES a posúdili sa úlohy troch typov scenárov v rámci
cyklu politík, t.j. (i) „prieskumné scenáre“, ktoré
predstavujú rôzne vierohodné budúcnosti, často
založené na príbehoch; (ii) „scenáre hľadania cieľa“,
známe aj ako „normatívne scenáre“, ktoré predstavujú
dohodnutý budúci cieľ a scenáre, ktoré poskytujú
alternatívne cesty na dosiahnutie tohto cieľa; a (iii)
„scenáre výberu politiky“, známe aj ako „scenáre ex-ante“,
ktoré predstavujú zvažovanie rôznych možností politiky.
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Toto hodnotenie sa uskutočnilo na začiatku realizácie
prvého pracovného programu IPBES, aby ho bolo
možné využiť pre tematické, regionálne a globálne
hodnotenia IPBES. Očakáva sa, že táto správa bude
predstavovať užitočný zdroj aj pre akademické a iné
zainteresované strany a osoby s rozhodovacími
právomocami.

IPBES s potešením víta, že Subsidiárny orgán pre
vedecké, technické a technologické poradenstvo
(SBSTTA) Dohovoru o biologickej diverzite uznal
dôležitosť tohto hodnotenia a povzbudil krajiny,
organizácie, pôvodné obyvateľstvo a miestne
spoločenstvá a vedeckú komunitu, aby ďalej rozvíjali a
používali scenáre a modely na podporu rozhodovania a
hodnotenia politík. IPBES očakáva, že konferencia
zmluvných strán na svojom trinástom stretnutí koncom
tohto roka zváži odporúčanie SBSTTA k tejto záležitosti a
zaradí príspevok práce IPBES na scenároch a modeloch
do piateho vydania Globálneho výhľadu o biodiverzite.
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Radi by sme ako predseda a výkonný tajomník IPBES
srdečne poďakovali spolupredsedom profesorom
Simonovi Ferrierovi a Karachepone N. Ninanovi, za ich
veľkú angažovanosť a vedenie, ako aj koordinátorom
vedúcich autorov, vedúcim autorom, editorom, autorom
príspevkov a recenzentom, za ich vynikajúcu prácu a
odhodlanie a za to, že venovali veľkú mieru svojho času a
prispeli k tejto dôležitej správe. Chceme tiež poďakovať
zamestnancom oddelenia technickej podpory pod
vedením Dr. Roba Alkemade so sídlom v PBL, Holandská
agentúra pre hodnotenie životného prostredia, za ich
profesionalitu, a holandskej vláde za ich veľkorysú
podporu.
Niet pochýb o tom, že toto metodologické hodnotenie
významne prispeje k prebiehajúcej práci IPBES na
tematických (degradácia a obnova pôdy), regionálnych a
globálnych hodnoteniach.

Sir Robert T. Watson
Predseda IPBES
Anne Larigauderie
Výkonný tajomník IPBES

PREDSLOV

Spoločenstvo biodiverzity musí urobiť krok
vpred vo svojej schopnosti predvídať
prijateľné budúce zmeny v dôsledku rôznych
sociálno-ekonomických faktorov. Toto
metodologické zhodnotenie urobí v tomto
smere rozhodujúci krok. Poskytnutím
odborných rád pre modely a scenáre, ktoré sú
v súčasnosti k dispozícii, a vysvetlením, ako
ich používať a v akom kontexte, umožní
hodnoteniam IPBES riešenie týchto otázok.
Zdôraznenie medzier v údajoch, vedomostiach,
metódach a nástrojoch týkajúcich sa scenárov a
modelov je tu s cieľom, že sa bude venovať väčšia
pozornosť tejto dôležitej oblasti vedy o biodiverzite.
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Metodologické hodnotenie scenárov a modelov biodiverzity a
ekosystémových služieb schválené štvrtým plenárnym zasadnutím
IPBES v Kuala Lumpur vo februári 2016, poskytuje kritické zhodnotenie
dostupných poznatkov týkajúcich sa scenárov a modelov, ktoré máme k
dispozícii na preskúmanie možných budúcností faktorov zmien
a ich predpokladaných dôsledkov na biodiverzitu a ekosystémové služby.
Poskytuje tiež usmernenie, ako ich používať na podporu rozhodovacieho procesu
a poukazuje na medzery v údajoch, vedomostiach, metódach a nástrojoch.
Toto hodnotenie predstavuje vynikajúci zdroj nielen pre expertov vykonávajúcich
posudzovanie biodiverzity a ekosystémových služieb v rámci IPBES, ale aj pre
všetkých jednotlivcov, programy, organizácie a vlády vrátane UNEP, UNESCO,
FAO a UNDP, ktoré majú záujem získať viac informácií o prijateľných
budúcnostiach biodiverzity a ekosystémových služieb za účelom informovaného
rozhodovania prispievajúceho k udržateľnosti.

Erik Solheim
Výkonný riaditeľ,
Program OSN pre životné prostredie
(UNEP)

Irina Boková
Generálny riaditeľ,
Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu
a kultúru (UNESCO)

José Graziano da Silva
Generálny riaditeľ,
Organizácia OSN pre výživu a
poľnohospodárstvo (FAO)

Helen Clark
Správca,
Program OSN pre životné vývoj (UNDP)
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ÚVOD
INFORMÁCIE Z NADHĽADU

1)
2)
1

SCENÁRE A MODELY MÔŽU BYŤ VEĽKÝM
PRÍSPEVKOM NA PODPORU POLITIKY, AJ
KEĎ NIEKTORÉ BARIÉRY ZABRZDILI
DOTERAZ ICH POUŽÍVANIE V ŠIROKOM MERADLE.
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MNOHO RELEVANTNÝCH METÓD A
NÁSTROJOV JE K DISPOZÍCII, ALE MALI BY
POZORNE SLEDOVAŤ POTREBU AKÉHOKOĽVEK DANÉHO
HODNOTENIA ALEBO AKTIVITY NA PODPORU
ROZHODOVANIA A APLIKOVAŤ STAROSTLIVO, BERÚC
DO ÚVAHY NEURČITOSTI A NEPREDVÍDATEĽNOSŤ
SPOJENÚ S PROJEKCIAMI NA ZÁKLADE MODELU.

3)

VHODNÉ PLÁNOVANIE, BUDOVANIE
INVESTÍCIÍ A KAPACÍT, MÔŽE
OKREM INÉHO PREKONAŤ VÝZNAMNÉ ZOSTÁVAJÚCE
VÝZVY V SCENÁROCH A MODELOCH VÝVOJA A ICH
APLIKÁCII.

M

etodologické posúdenie scenárov a
modelov biodiverzity a ekosystémových
služieb sa začalo s cieľom poskytnúť
odborné poradenstvo v súvislosti s
používaním takýchto metodológií pri
každej práci v rámci Platformy, na
zabezpečenie politického významu jej
výsledkov, ako sa uvádza v rámcovej správe, schválenej
na plenárnom zasadnutí Medzivládnej vedecko-politickej
platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby na jej
druhom zasadnutí (IPBES/2/17, príloha VI). Je to jedna z
prvých hodnotiacich aktivít Platformy, pretože poskytuje
usmernenia pre využívanie scenárov a modelov v
regionálnych, globálnych a tematických hodnoteniach, ako
aj pre ostatné pracovné sily a expertné skupiny Platformy.
Správa o výsledku hodnotenia je k dispozícii ako
dokument IPBES/4/INF/3/Rev.1. Predkladaný dokument je
zhrnutím informácií uvedených v úplnej hodnotiacej
správe pre tvorcov politík.

„Modely“ sú kvalitatívne alebo kvantitatívne opisy
kľúčových komponentov systému a vzťahov medzi týmito
komponentmi. Toto hodnotenie sa zameriava najmä na
modely opisujúce vzťahy medzi: (i) nepriamymi a
priamymi faktormi; (ii) priamymi faktormi a prírodou; a (iii)
prírodou a prínosmi prírody pre ľudí.
„Scenáre“ sú reprezentácie možných budúcností pre
jednu alebo viacero zložiek systému, v tomto hodnotení
najmä pre faktory zmien prírody a prírodných prínosov,
vrátane alternatívnych politík alebo možností riadenia.

Keďže hodnotenie sa zameriava na metódy, súhrn pre
tvorcov politík a úplná hodnotiaca správa majú
technickejší charakter, než sú tie, ktoré sa týkajú iných
tematických, regionálnych a globálnych hodnotení
Platformy. Posudzovanie sa zameriava najmä na:
Kritické analýzy súčasného stavu a najlepších
postupov pri využívaní scenárov a modelov pri
hodnoteniach a navrhovaní a implementácii
politík, ktoré sú relevantné pre biodiverzitu a
ekosystémové služby;
Navrhované prostriedky na riešenie medzier v
údajoch, vedomostiach, metódach a nástrojoch
týkajúcich sa scenárov a modelov;
Odporúčania pre aktivity členských štátov Platformy,
zainteresovaných strán a vedeckej obce, s cieľom
zaviesť a podporiť tieto osvedčené postupy v
súvislosti s používaním scenárov a modelov, zapojiť
sa do budovania kapacít a mobilizovať pôvodné a
miestne vedomosti.
Na rozdiel od tematických, regionálnych alebo globálnych
hodnotení Platformy, metodologické hodnotenie
neanalyzuje stav, trendy alebo budúce prognózy
biodiverzity a ekosystémových služieb.
Metodologické hodnotenie je určené pre viacero
zainteresovaných poslucháčov. Zhrnutie pre tvorcov
politík a kapitola 1 boli napísané tak, aby boli prístupné
pre široké publikum vrátane publika v rámci komunity
Platformy, ako aj pre zainteresované strany a tvorcov
politík, ktorí priamo nesúvisia s Platformou. Kritické
analýzy a perspektívy v kapitolách 2 až 8 majú
technickejší charakter a okrem skupín expertov a
pracovných síl Platformy sú určené pre širšiu vedeckú
komunitu.
Cieľové publikum mimo Platformy zahŕňa:
Pracovníkov v oblasti podpory politiky a tvorcov politík,
ktorí chcú využiť scenáre a modely na informovanie v
procese rozhodovania v lokálnom až globálnom
meradle: hodnotenie poskytuje usmernenie o
primeranom a efektívnom využívaní scenárov a
modelov v širokej škále rozhodovacích kontextov a
meradiel;
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Vedeckú komunitu a agentúry poskytujúce finančné
prostriedky: hodnotenie poskytuje analýzu kľúčových
medzier v oblasti vedomostí a navrhuje spôsoby na
vyplnenie týchto nedostatkov, ktoré by zvýšili
využiteľnosť scenárov a modelov pre Platformu a pre
ich použitie pri tvorbe politiky a rozhodovaní v širšom
zmysle.
Zamýšľané cieľové publikum v rámci Platformy zahŕňa:
Plenárne zhromaždenie, predsedníctvo a panel
multidisciplinárnych expertov: zhrnutie pre tvorcov
politík a kapitola 1 poskytuje široký prehľad o
prínosoch a obmedzeniach využívania scenárov a
modelov, ich aplikácií pre výstupy Platformy a
prioritách budúceho vývoja, ktorý by Platforma mohla
uľahčiť;
Pracovné sily a skupiny odborníkov: úplná
hodnotiaca správa poskytuje usmernenie pre
katalýzu, uľahčenie a podporu využívania scenárov
a modelov v rámci Platformy a mimo nej;
Regionálne, globálne a tematické hodnotenia:
zhrnutie pre tvorcov politík a kapitola 1 poskytujú
všetkým odborníkom prehľad o prínosoch a
výhradách týkajúcich sa použitia scenárov a
modelov, a kapitoly 2 až 8 poskytujú odborníkom,
ktorí pracujú konkrétne na scenároch a modeloch,
usmernenia týkajúce sa technickejších otázok
súvisiacich s uplatňovaním scenárov a modelov pri
posudzovaniach biodiverzity a ekosystémových
služieb.

Posolstvá v tomto súhrne pre tvorcov politík sú
rozdelené na „kľúčové poznatky“, „usmernenia pre
vedu a politiku“ a „usmernenia pre Platformu a jej
pracovné sily a skupiny odborníkov“.
Kľúčové poznatky sú posolstvá, ktoré vychádzajú z
kritických analýz hodnotenia a sú zamerané na široké
publikum, a to v rámci Platformy i mimo nej. Sú
zoskupené do troch „posolstiev na vysokej úrovni“,
ktoré vyplynuli z hodnotenia.
Usmernenia pre vedu a politiku sú založené na kľúčových
poznatkoch a vo všeobecnosti sa zaoberajú cieľovým
publikom mimo Platformy, ako to požaduje rámcová
správa, ktorú schválilo plenárne zhromaždenie na svojom
druhom zasadnutí.
Usmernenia pre platformu a jej pracovné skupiny a
skupiny odborníkov sú založené na kľúčových
poznatkoch a konkrétne sú určené plenárnej Platforme,
multidisciplinárnemu panelu expertov a predsedníctvu a
odborníkom zapojeným do výstupov Platformy, ako to
požaduje rámcová správa schválená na druhom
zasadnutí plenárneho zhromaždenia. Usmernenie
navrhuje akcie, ktoré by Platforma mohla uskutočniť alebo
stimulovať.
Odkazy v svorkových zátvorkách na konci každého
kľúčového poznatku a každý bod usmernenia v tomto
súhrne pre tvorcov politík, napr. {2.3.1}, uvádzajú, kde je
možné nájsť podporu pre bod s poznatkami a usmernením
v kapitolách hodnotiacej správy.
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KĽÚČOVÉ
POZNATKY
INFORMÁCIE Z NADHĽADU

1)

SCENÁRE A MODELY MÔŽU PRISPIEŤ

Kľúčové
poznatky

VÝZNAMNE K PODPORE POLITIKY, HOCI

zohrávať dôležité úlohy vo vzťahu k hlavným fázam
politického cyklu, ktorými sú (i) stanovenie agendy,
(ii) návrh politiky, (iii) implementácia politiky a
(iv) prehodnotenie politiky (obrázky SPM. 2, 3 a 4;
tabuľka SPM. 1). „Prieskumné scenáre“, ktoré skúmajú
rozsah prijateľných budúcností na základe potenciálnych
trajektórií faktorov – buď nepriamych (napr. sociálno- politické,
ekonomické a technologické faktory) alebo priamych

NIEKTORÉ BARIÉRY ZABRZDILI DOTERAZ ICH
POUŽÍVANIE V ŠIROKOM MERADLE.

Kľúčové
poznatky

KĽÚČOVÉ POZNATKY
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značnú hodnotu pri používaní najlepších dostupných
vedeckých, pôvodných a miestnych poznatkov v
hodnotení a podpore rozhodovania (obrázok SPM. 1).
Scenáre a modely zohrávajú doplnkové úlohy, kde
scenáre popisujúcimi možné budúcnosti pre faktory zmien
alebo politických zásahov a modely prenášajú tieto
scenáre do projektovaných dôsledkov pre prírodu a
prínosov prírody pre ľudí. Príspevky scenárov a modelov k
tvorbe politiky a k rozhodovaniu sú zvyčajne
sprostredkované určitou formou hodnotenia alebo podpory
procesu rozhodovania a sú typicky využívané v spojení so
znalosťami zo širšieho a často veľmi zložitého sociálneho,
hospodárskeho a inštitucionálneho kontextu {1.2, 1.3, 1.4,
2.1, 2.5}.

: Scenáre a modely môžu
1.1

poskytnúť účinný spôsob riešenia vzťahov medzi
prírodou, prírodnými prínosmi pre ľudí a dobrou
kvalitou života, a tým môžu pridať

1.2 : Rôzne typy scenárov môžu

(napr. konverzia biotopov a zmena klímy), môžu
významne prispieť k

OBRÁZOK SPM. 1
Prehľad úloh, ktoré scenáre a modely zohrávajú pri informovaní o politike a pri rozhodovaní. Ľavý panel znázorňuje, ako scenáre
a modely prispievajú k politike a rozhodovaniu prostredníctvom hodnotení, formálnych nástrojov na podporu rozhodovania a
neformálnych procesov (rámčeky a šedé šípky v hornej časti, kapitoly 1 a 2). Scenáre zachytia rôzne možnosti politiky, ktoré zvažujú
činitelia zodpovední za rozhodovanie, a ktoré potom prekladajú modely do dôsledkov pre prírodu, prínos prírody pre ľudí a kvalitu
života. Ľavý panel tiež zdôrazňuje, že scenáre a modely sú priamo závislé na údajoch a poznatkoch pri ich konštrukcii a testovaní a
poskytujú pridanú hodnotu syntézou a organizáciou vedomostí (rámček a šípka v dolnej časti). Pravý panel poskytuje detailný pohľad
na vzťahy medzi scenármi (bordové šípky), modelmi (modré šípky) a kľúčovými prvkami konceptuálneho rámca Platformy (svetlomodré
rámčeky, kapitola 1, Díaz et al. 20151). Sivé šípky označujú vzťahy, ktoré nie sú hlavným zameraním hodnotenia. Prvok
„medziodvetvovej integrácie“ znamená, že komplexné hodnotenie blaha a dobrej kvality života bude často zahŕňať integráciu
modelovania z viacerých sektorov (napr. zdravie, vzdelávanie a energetika), ktoré sa zaoberajú širším rozsahom hodnôt a cieľov, než
tie, ktoré sú priamo spojené s prírodou a prínosmi prírody.

Politika a rozhodovanie

Rozhranie hodnotenia a
podpory rozhodovania

Modely
prekladajú scenáre
do dôsledkov na
prírodu, prínosy
prírody a kvalitu
života

Scenáre
opisujú prijateľné
budúcnosti pre
nepriame a priame
faktory a možnosti
politiky

koncepčný rámec IPBES
Dobrá kvalita
života
Medziodvetvová
integrácia

Prínosy
prírody
pre ľudí

Modely
Údaje a vedomosti
(vedecké, pôvodné, miestne)

Scenáre
Antropogénne
aktíva
Inštitúcie a
riadenie a iné
nepriame
faktory

Príroda

Priame
faktory
Modely

Modely
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OBRÁZOK SPM. 2
Tento obrázok znázorňuje úlohy, ktoré zohrávajú rôzne typy scenárov zodpovedajúce hlavným fázam cyklu politiky. Typy
scenárov sú ilustrované grafmi zmien prírody a prínosov prírody v čase. Štyri hlavné fázy cyklu politiky sú označené menovkami a
šedými šípkami mimo farebných štvrtí kruhu. V „prieskumných scenároch“ predstavujú prerušované čiary rôzne prijateľné budúcnosti,
často založené na príbehoch. V „scenároch hľadania cieľa“ (známych aj ako „normatívne scenáre“) kosoštvorec predstavuje dohodnutý
budúci cieľ a farebné prerušované čiary naznačujú scenáre, ktoré poskytujú alternatívne cesty na dosiahnutie tohto cieľa. V „scenároch
výberu politiky“ (známych aj ako scenáre ex ante) predstavujú prerušované čiary rôzne zvažované možnosti politiky. V
„retrospektívnom hodnotení politiky“ (známeho aj ako „hodnotenie ex-post“) sa porovnáva sledovaná trajektória politiky uplatňovanej
v minulosti (pevná čierna čiara) so scenármi, ktoré by dosiahli zamýšľaný cieľ (prerušovaná čiara).

NASTAVENIE
AGENDY

NÁVRH
Scenáre hľadania cieľa

Príroda
alebo

Príroda
alebo

Prieskumné scenáre

súčasnosť

minulosť

budú
cnosť

Politika
A

Intervenčné
scenáre

Politika A
Me
dzer

minulosť súčasnosť budúcnosť
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Scenáre výberu politiky

Príroda
alebo

Príroda
alebo

Retrospektívne hodnotenie politiky

súčasnosť budú
cnosť

KĽÚČOVÉ
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minulosť

Politika
B
minulosť

súčasnosť

Cieľ

budú
cnosť

Pozorovaná
trajektória

PRESKÚMANIE

IMPLEMENTÁCIA

Očakávané cesty

identifikácii problémov na vysokej úrovni a
nastaveniu agendy. Prieskumné scenáre

Kľúčové
poznatky

poskytujú dôležité prostriedky riešenia vysokej úrovne
nepredvídateľnosti a teda aj neistoty, ktorá je
neodmysliteľne spojená s budúcou trajektóriou mnohých
faktorov. „Intervenčné scenáre“, ktoré vyhodnocujú
alternatívnu politiku alebo možnosti riadenia, buď
prostredníctvom analýzy „hľadania cieľov“ alebo „výberu
politiky“, môžu výrazne prispieť k návrhu a implementácii
politiky. Doteraz sa pri hodnotení na globálnej,
regionálnej a národnej úrovni najčastejšie používali
prieskumné scenáre (obrázok SPM. 3, tabuľka SPM. 1) ,
zatiaľ čo intervenčné scenáre boli aplikované na
rozhodovanie väčšinou na národnej a miestnej úrovni
(obrázok SPM. 4, tabuľka SPM. 1) {1.3.2, 2.1.1, 3.2.2}.

prostriedky na prekladanie alternatívnych scenárov
faktorov alebo politických zásahov do plánovaných
dôsledkov pre prírodu a prínosy pre ľudí (obrázky
SPM. 1, 3 a 4; tabuľka SPM. 1). Hodnotenie sa
zameriava na modely zamerané na tri hlavné vzťahy: (i)
modely projektujúce účinky zmien nepriamych faktorov
vrátane politických zásahov na priame faktory; (ii)
modely projektujúce dopady zmien priamych faktorov na
prírodu (biodiverzita a ekosystémy); a (iii) modely, ktoré
premietajú dôsledky zmien biodiverzity a ekosystémov
na prínosy, ktoré ľudia odvodzujú z prírody (vrátane
ekosystémových služieb). Príspevky týchto modelov
budú často najefektívnejšie, ak sa použijú v kombinácii.
Vyššie uvedené vzťahy je možné modelovať pomocou
troch širokospektrálnych prístupov: (a) korelačné modely,
v ktorých sa dostupné empirické dáta používajú na
odhad hodnôt parametrov, ktoré nemusia mať
nevyhnutne preddefinovaný

1. Díaz, S., Demissew, S., Joly, C., Lonsdale, WM a Larigauderie, A.,
2015: A Rosetta Stone for nature’s benefits to people. PLoS
Biology, 13(1): e1002040.

1.3 : Modely môžu poskytnúť užitočné
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OBRÁZOK SPM. 3
Tento obrázok ukazuje príklad použitia scenárov a modelov na stanovenie agendy a navrhovanie politík v rámci hodnotenia
Globálnej perspektívy biodiverzity 4 ako súčasti Dohovoru o biologickej diverzite, s cieľom zhodnotiť Strategický plán pre
biodiverzitu na roky 2011 – 2020 (krok 1). Globálna perspektíva biodiverzity 4 využívala veľa typov scenárov a modelov a vo veľkej
miere sa spoliehala na scenáre zamerané na hľadanie cieľov na preskúmanie scenárov na dosiahnutie mnohých medzinárodných
cieľov udržateľnosti do roku 2050. Cieľmi v týchto scenároch bolo udržiavanie globálneho otepľovania pod 2 °C (Rámcový dohovor
OSN o zmene klímy), zastavenie straty biodiverzity do roku 2050 (Strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020), graf vľavo
dolu) a odstránenie hladu (Miléniové rozvojové ciele) (krok 2). Na dosiahnutie týchto cieľov viacnásobnej udržateľnosti boli preskúmané
tri pravdepodobné scenáre. Pravý graf v spodnej časti znázorňuje, ako sa tieto scenáre líšia od scenára zvyčajného postupu, pokiaľ
ide o dopady na celosvetovú biodiverzitu (krok 3). Integrovaný model hodnotenia IMAGE (http://themasites.pbl.nl/models/image) bol
použitý na vyhodnotenie scenárov nepriamych faktorov a na modelovanie vzťahov medzi nepriamymi a priamymi faktormi. Dopady na
pozemnú biodiverzitu boli modelované pomocou modelu biodiverzity GLOBIO3 (http://www.globio.info/). Graf vľavo dolu ukazuje
relatívne príspevky nepriamych faktorov k zastaveniu straty biodiverzity do roku 2050 v porovnaní so scenárom „zvyčajného postupu“
(krok 4). V správe ku Globálnej perspektíve biodiverzity 4 sa uvádza, že je možné dosiahnuť viacero cieľov a bola dôležitým faktorom
diskusií na dvanástom zasadnutí Konferencie zúčastnených strán Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa skončila dodatočnými
záväzkami vo sfére opatrení a financovaní, na dosiahnutie Cieľov biodiverzity Aichi (krok 5). Viac informácií a odkazov nájdete v
rámčeku 1.1 v kapitole 1.

NASTAVENIE GLOBÁLNEJ AGENDY A NÁVRH POLITÍK
Politika a rozhodovanie
Dohovor o biologickej diverzite (CBD)

1 Strategický plán pre biodiverzitu na
roky 2011 – 2020

Rozhranie hodnotenia a podpory
rozhodovania
Hodnotenie globálnej perspektívy biodiverzity
4

14

2 Môže byť vízia biodiverzity do

udržateľnosti sa dajú
dosiahnuť rôznymi
kombináciami možností

roku 2050 dosiahnutá ako
súčasť všetkých cieľov trvalo
udržateľného rozvoja?

Modely

GLOBIO:

modelovanie dôsledkov
na biodiverzitu a
ekosystémové
služby
IMAGE integrovaný
model hodnotenia:

Scenáre
prijateľný
sociálnoekonomický
rozvoj

modelovanie účinkov na
priame faktory

3 Použitie scenárov hľadania
cieľa

4 Použitie modelov na preskúmanie

možností politík v rámci prístupov
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Prírastok
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OBRÁZOK SPM. 4
Tento obrázok ukazuje príklad využitia scenárov a modelov na podporu navrhovania a implementácie politiky. Tento prípad
sa nachádza v povodí Thadee v južnom Thajsku, kde sa zásobovanie vodou pre farmy a potrebu domácností zhoršilo premenou
prírodných lesov na kaučukové plantáže. Na základe súborov lokálnych údajov a poznatkov vypracovali zainteresované strany a
vedeckí pracovníci scenáre výberu politiky (krok 1), aby preskúmali prijateľné budúce využitie pôdy (krok 2). Modely sa potom použili
na vyhodnotenie účinkov troch možných úrovní zrážok na záťaž spôsobenú sedimentmi v riekach v dôsledku erózie pôdy a na iné
služby ekosystému (krok 3). Predvída sa, že scenár zachovania bude produkovať podstatne menej sedimentácie ako rozvojový scenár
s rýchlou expanziou kaučukových plantáží a plodín. Ekonomická zložka nástroja nástroja Systému na optimalizáciu investícií do zdrojov
(RIOS) sa potom použila na prevod týchto efektov na ekonomické náklady a prínosy (krok 4). Zložku na podporu rozhodovania nástroja
RIOS použili vedci a miestni rozhodujúci činitelia na identifikáciu oblastí, v ktorých by sa najlepšie mohla realizovať ochrana lesov,
opätovné zalesňovanie alebo zmiešané pestovanie plodín. Samospráva sa dohodla, že nájde prostriedky, ako zozbierať poplatky na
ochranu, na základe platieb za služby povodia na financovanie týchto činností (krok 5). Viac podrobností a odkazov nájdete v rámčeku
1.2 v kapitole 1. Zdroj: Trisurat (2013). 2 Ďalšie informácie o modelovacích nástrojoch použitých v štúdii nájdete na adrese:
www.naturalcapitalproject.org/invest/
www.naturalcapitalproject.org/software/#rios
www.ivm.vu.nl/en/Organisation/departments/spatial-analysis-decision-support/Clue/index.aspx

NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA MIESTNEJ POLITIKY
5 Zavedenie
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5 000
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a. Rozvojový
scenár

b. Scenár
ochrany

ekologický význam a pre ktoré procesy sú implicitné, a nie
explicitné; (b) modely založené na procesoch, v ktorých
sú vzťahy opísané v zmysle výslovne stanovených
procesov alebo mechanizmov založených na uznávanom
vedeckom poznaní a ktorých modelové parametre majú
preto vopred definovanú jasnú ekologickú interpretáciu;
(c) expertné modely, v ktorých sa skúsenosti odborníkov
a zainteresovaných strán vrátane tých, ktorí majú miestne
a pôvodné vedomosti,

0

2

4

6 km

používajú na popis vzťahov {1.2.2, 1.3.1, 3.2.3,
4, 5.4}.

2. Trisurat, Y., 2013: Ekologické hodnotenie: Hodnotenie
podmienok a trendov ekosystémových služieb povodia Thadee,
provincia Nakhon Si Thammarat (v thajčine s anglickým
abstraktom). Záverečná správa bola predložená na ECO-BEST
Project. Bangkok, Lesnícka fakulta, Kasetsartova univerzita.
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TABUĽKA SPM. 1
Ilustratívny a neúplný zoznam aplikácií scenárov a modelov biodiverzity a ekosystémových služieb na stanovenie agendy,
navrhovanie a implementáciu politík na celosvetovej a národnej úrovni
(Úplný zoznam nájdete v tabuľke 1.1, kapitola 1.)

GLOBÁLNA PERSPEKTÍVA
BIODIVERZITY 4 (2014)

MAXIMÁLNY PRIESTOROVÝ Globálne
ROZSAH
ČASOVÉ HORIZONTY

Súčasnosť – 2020, 2050

POZÍCIA V CYKLE POLITIKY Nastavenie agendy, formulácia

PIATA HODNOTIACA SPRÁVA
MEDZIVLÁDNEHO PANELU O
KLIMATICKÝCH ZMENÁCH, PRACOVNÉ
SKUPINY II A III (2014)

MILÉNIOVÉ
HODNOTENIE
EKOSYSTÉMU
(2005)

Globálne

Globálne

2050, 2090 a neskôr

2050

Nastavenie agendy

Nastavenie agendy

politiky

KĽÚČOVÉ POZNATKY
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AUTORIZÁCIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Hodnotenie požadované
stranami Dohovoru o biologickej
diverzite

Hodnotenie požadované členskými krajinami
Medzivládneho panelu o klimatických zmenách

Iniciované vedeckou
komunitou, ktorú potom
uvítali v OSN

PROBLÉMY, NA KTORÉ
SA VZŤAHUJE
POUŽÍVANIE SCENÁROV
A MODELOV

Je možné dosiahnuť Ciele
biodiverzity Aichi do roku
2020?

Ako by mohla budúca zmena klímy
ovplyvniť biodiverzitu, ekosystémy a
spoločnosť?

Aké sú prijateľné
budúcnosti biodiverzity a
ekosystémových
služieb?

SCENÁRE A MODELY
PRIAMYCH A
NEPRIAMYCH FAKTOROV

Štatistické extrapolácie trendov
faktorov do roku 2020*

Dôraz na prieskumné scenáre dopadových
štúdií (Osobitná správa Medzivládneho panelu
o klimatických zmenách o scenároch emisií)*

Prieskumné scenáre
pomocou štyroch
príbehov*

Silné zamerane na modely klimatických zmien
ako priamych faktorov, určité využitie súvisiacich
scenárov využívania pôdy.

Modely priamych
faktorov z
integrovaného modelu
hodnotenia IMAGE*

Čo je potrebné na dosiahnutie
strategickej vízie Dohovoru o
biologickej diverzite do roku 2050?

Scenáre hľadania cieľov a modely
pre analýzy do roku 2050 („Scenáre
Rio+20“, pozri obrázok SPM. 3)
Analýza širokej škály publikovaných
prieskumných scenárov a scenárov
výberu politiky v lokálnych až
globálnych mierkach

MODELY DOPADOV NA
PRÍRODU

Štatistické extrapolácie trendov
ukazovateľov biodiverzity do roku
2020*
Analýza širokého spektra
publikovaných korelačných a
procesných modelov

Dôraz na scenáre hľadania cieľa pre
modelovanie klímy a analýzu zmierňovania
klimatických zmien (reprezentatívne
mechanizmy koncentrácie)*
Analýza širokého spektra publikovaných
korelačných a procesných modelov
Dôraz na dopady klimatických zmien na
biodiverzitu a funkcie ekosystému

Dôraz na dopady
širokej škály faktorov
na biodiverzitu

Dôraz na dopady širokej škály
faktorov na biodiverzitu

MODELY DOPADOV NA
PRÍNOSY PRÍRODY

Analýza publikovaných štúdií

Analýza širokej škály publikovaných štúdií

Zameranie na služby ekosystému
lesov, poľnohospodárskych
systémov a morského rybolovu

Malé vyhodnotenie priamych prepojení na
biodiverzitu s výnimkou morských ekosystémov

Malé vyhodnotenie priamych
prepojení na biodiverzitu

ÚČASŤ
ZAINTERESOVANÝ
CH STRÁN

Diskusia a schválenie
stranami Dohovoru o
biologickej diverzite
Dialógy medzi vedcami a
sekretariátom a zástupcami strán
Dohovoru o biologickej diverzite
počas procesu hodnotenia

Korelačné modely
(napr. vzťahy
medzi druhmi a
oblasťou)

Diskusia a schválenie členskými krajinami
Medzivládneho panelu o klimatických zmenách
Malá účasť zainteresovaných strán na vývoji
scenárov

Odhady niektorých
ekosystémových
služieb (napr.
rastlinná výroba,
produkcia rýb) z
Modelu integrovaného
hodnotenia IMAGE
Dialógy so
zainteresovanými
stranami počas vývoja
scenárov

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE
HODNOTENIE HYDROENERGETICKÉHO
POTENCIÁLU HLAVNÉHO TOKU
MEKONGU

RIADENIE RYBOLOVU V JUŽNEJ AFRIKE

Národné: Spojené kráľovstvo

Regionálne: Analýza zahŕňa Kambodžu, Čínu,
Laos, Thajsko a Vietnam

Národné: Pobrežný rybolov v Južnej Afrike

2060

2030

Súčasnosť – 2034 aktualizované každé 2 – 4
roky

Nastavenie agendy

Formulovanie a implementácia politiky

Implementácia politiky

Odporúčané dolnou snemovňou Spojeného
kráľovstva v nadväznosti na Miléniové
hodnotenie ekosystému

Strategické environmentálne hodnotenie
vykonané pre Komisiu rieky Mekong

Vyhodnotenie vykonané Juhoafrickým
ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a
rybného hospodárstva

Aké zmeny sa môžu vyskytnúť v
ekosystémoch, ekosystémových službách
a hodnotách týchto služieb v nasledujúcich
50 rokoch v Spojenom kráľovstve?

Vyhodnotenie sociálnych a
environmentálnych dopadov výstavby
priehrad, najmä v hlavnom toku rieky Mekong

Implementácia politiky trvalo
udržateľného riadenia rybného
hospodárstva

Prieskumné scenáre s použitím šiestich

Scenáre výberu politiky s použitím
niekoľkých schém rozvoja priehrad

Scenáre hľadania cieľov sa zameriavajú
na identifikáciu robustných ciest pre
udržateľný výlov rýb

príbehov* Dôraz na využívanie pôdy a faktorov
v oblasti klimatických zmien

Dôraz na hospodársky rast a dopyt po výrobe
elektrickej energie ako hlavné nepriame faktory
Scenáre klimatických zmien sa tiež posudzovali

Korelačný model odozvy druhov (vtákov) na
využívanie pôdy
Kvalitatívne hodnotenie dopadov využívania
pôdy a klimatických zmien na funkcie
ekosystému
Dôraz na zmenu biotopu ako indikátora
dopadov na životné prostredie

Odhady premeny biotopov založené na
výške priehrad, mapách biotopov a
výškových mapách
Odhady dopadov na zastúpenie druhu na
základe prekážok migrácie rýb spôsobenej
priehradami a vzťahov medzi biotopmi druhov

Kvalitatívne a korelačné modely
ekosystémových služieb

Empirické odhady dopadov rybolovu na základe
zníženej migrácie a zmien biotopu

Zameranie na korelačné metódy pre
odhad peňažnej hodnoty

Rôzne metódy odhadu zmien toku a kvality
vody, zachytávania sedimentov, kultúrnych
služieb atď.

Dôraz na peňažné ocenenie s výnimkou
hodnoty biodiverzity

Konzultácie zainteresovaných strán počas
vývoja scenárov
Prijaté partnerstvom zainteresovaných strán na
vládnej a mimovládnej úrovni „Život s
environmentálnymi zmenami“

Rozsiahly dialóg zahŕňajúci viaceré vlády,
odborné workshopy a verejné konzultácie

Modely dynamiky populácie ekonomicky
významných rýb
Nedávno pridané modely nepriamo
ovplyvnených druhov (napr. tučniaky)
Použitie zvažovaných modelov
založených na ekosystémoch

Odhady celkového povoleného výlovu na
základe modelov populácie rýb

Konzultácie medzi vládami, vedcami a
zainteresovanými stranami počas vývoja
stratégie riadenia a stanovenia celkového
povoleného výlovu
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HODNOTENIE NÁRODNÉHO
EKOSYSTÉMU SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA (2011)

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

TABUĽKA SPM. 1
(pokračovanie)

PIATA HODNOTIACA SPRÁVA
MEDZIVLÁDNEHO PANELU O
KLIMATICKÝCH ZMENÁCH, PRACOVNÉ
SKUPINY II A III (2014)

MILÉNIOVÉ
HODNOTENIE
EKOSYSTÉMU
(2005)

NÁSTROJE NA PODPORU
ROZHODOVANIA

Žiadne

Žiadne

Žiadne

VÝSLEDKY

Extrapolácie môžu prispieť stranám
Dohovoru o biologickej
diverzite, ktoré v roku 2014 prijali
nezáväzné prísľuby na zvýšenie
zdrojov na ochranu biodiverzity

Kľúčové dokumenty, ktoré sú základom rokovaní
podľa Rámcového dohovoru Organizácie
Spojených národov o klimatických zmenách,
záväzky krajín zamerané na zmiernenie
klimatických zmien, ktoré sa majú prerokovať v
decembri 2015

Zvýšená
informovanosť o
potenciáli významnej
budúcej
degradácie biodiverzity a
ekosystémových služieb

SILNÉ STRÁNKY

Nové využitie extrapolácií pre
blízke projekcie

Spoliehanie sa na bežné scenáre a modely
faktorov zabezpečuje koherenciu

Jasné kontexty
rozhodovania a
autorizácie životného
prostredia

Jasné kontexty rozhodovania a autorizácie
životného prostredia

Jedno z prvých
celosvetových hodnotení
budúcich dopadov
globálnych zmien na
biodiverzitu

Zameranie na použiteľnosť
globálnych obmedzení v
mnohých vnútroštátnych a
miestnych rozhodovacích
kontextoch

Slabé narábanie s faktormi okrem
klimatických zmien, veľkých priestorových
mierok a vzdialených časových horizontov,
obmedzuje užitočnosť pre politiku a
riadenie týkajúce sa biodiverzity a
ekosystémov

Veľmi obmedzený súbor
preskúmaných scenárov
a modelov

SLABÉ STRÁNKY

KĽÚČOVÉ
POZNATKY
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GLOBÁLNA PERSPEKTÍVA
BIODIVERZITY 4 (2014)

Nedostatok bežných scenárov a
modelov faktorov sťažuje
analýzu naprieč cieľmi

Kontext rozhodnutia
nie je jasný a
autorizácia životného
prostredia je slabá

ODKAZY

Sekretariát Dohovoru o
biologickej diverzite (2014), Kok
et al. (2014), Leadley et al.
(2014), Tittensor et al. (2014)

Piata hodnotiaca správa pracovných skupín II
(2014) a III (2014) Medzivládneho panelu o
klimatických zmenách

Miléniové hodnotenie
ekosystému (2005)

POZNÁMKY

*Metódy vyvinuté pre Globálnu
perspektívu biodiverzity 4

*Vyvinutý na podporu procesu hodnotenia
Medzivládneho panelu o klimatických
zmenách

*Vyvinutý pre
Miléniové hodnotenie
ekosystému

: Viacero bariér bránilo
rozsiahlemu a produktívnemu využívaniu scenárov
a modelov biodiverzity a ekosystémových služieb
pri tvorbe politík a rozhodovaní. Tieto prekážky
zahŕňajú (i) všeobecný nedostatok porozumenia medzi
zodpovednými za tvorbu politiky a rozhodovacími
činiteľmi v oblasti výhod a obmedzení využívania
scenárov a modelov na hodnotenie a podporu
rozhodovania; (ii) nedostatok ľudských a technických
zdrojov, ako aj údaje pre vývoj a používanie scenárov
a modelov v niektorých regiónoch; (iii) nedostatočná
účasť vedcov, zainteresovaných strán a tvorcov politík
a ich vzájomné interakcií pri tvorbe scenárov a
modelov na podporu navrhovania politiky a
implementácii; (iv) nedostatok v usmernení pri výbere
modelu a nedostatky v transparentnosti vývoja a
dokumentácie scenárov a modelov; a (v) neadekvátna
charakterizácia neurčitostí odvodených z obmedzenia
údajov, problémy s porozumením a reprezentáciou
systému alebo nízka predvídateľnosť systému {1.6,
2.6, 4.3.2, 4.6, 7.1.2, 8.2}. Všetky tieto prekážky a
prístupy k ich riešeniu sú podrobne rozpracované v
nasledujúcich kľúčových poznatkoch a bodoch
usmernenia.
Kľúčové poznatky 1.4

INFORMÁCIE Z NADHĽADU

2)

MNOHO RELEVANTNÝCH METÓD A NÁSTROJOV JE
DOSTUPNÝCH, ALE MALI BY BYŤ ZOSÚLADENÉ

POZORNE S POTREBAMI KAŽDÉHO KONKRÉTNEHO
HODNOTENIA ALEBO AKTIVITY NA PODPORU ROZHODOVANIA A
APLIKOVANÉ OPATRNE, BERÚC DO ÚVAHY NEURČITOSTI A
NEPREDVÍDATEĽNOSŤ, KTORÉ SÚ SPOJENÉ S PROJEKTAMI NA
ZÁKLADE MODELOV.

Kľúčové poznatky 2.1

: Účinná aplikácia
a porozumenie scenárov a modelov pri tvorbe politík a
rozhodovaní vyžaduje úzke zapojenie tvorcov politík,
odborníkov a iných príslušných zainteresovaných
strán vrátane prípadných držiteľov pôvodných
a miestnych vedomostí, počas celého procesu vývoja
a analýzy scenára (obrázok SPM. 5). Predchádzajúce
aplikácie scenárov a modelov, ktoré prispeli

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

HODNOTENIE NÁRODNÉHO
EKOSYSTÉMU SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA (2011)

STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE
HODNOTENIE HYDROENERGETICKÉHO
POTENCIÁLU HLAVNÉHO TOKU
MEKONGU

RIADENIE RYBOLOVU V JUŽNEJ AFRIKE

Žiadne, ale nástroje sa vyvíjajú

Strategické metódy environmentálneho
posudzovania (pozri kapitolu 2)

Hodnotenie stratégie riadenia
(pozri kapitolu 2)

Prispelo k bielej knihe o prírodnom prostredí
a ovplyvnilo rozvoj stratégie biodiverzity pre
Anglicko

Komisia pre rieku Mekong odporučila
desaťročné moratórium na výstavbu
priehrady na hlavnom toku, ale 1 z 11
plánovaných priehrad sa buduje v Laose

Manažment rybolovu sa celkovo považuje
za trvalo udržateľný

Zameranie na synergie a kompromisy medzi
ekosystémovými službami a peňažným
zhodnotením

Jasné kontexty rozhodovania a
autorizácie životného prostredia

Jasné kontexty rozhodovania a
autorizácie životného prostredia

Silné zapojenie zainteresovaných strán

Politiky a poradenstvo v oblasti riadenia
sú jasné a pravidelne aktualizované

Vysoko kontextovo špecifické, najmä použité
empirické modely, a preto je ťažké
zovšeobecniť alebo extrapolovať na väčšie
mierky

Vysoko kontextovo

Odporúčania Komisie pre rieku Mekong
nie sú nezáväzné

(napr. klimatické zmeny) nie sú zohľadnené

Medzinárodné centrum pre manažment

Plaganyi et al. (2007), Rademeyer et al. (2007),

životného prostredia (2010), kapitola 2
ngm.nationalgeographic.com/2015/05/mekongdams/nijhuis-text

kapitola 2

Biodiverzita na úrovni druhu slabo zastúpená
(iba vtáky)

Hodnotenie národného ekosystému Spojeného
kráľovstva
(2011), Watson (2012), Bateman et al. (2013).

špecifické Niektoré kľúčové
faktory

*Vypracované pre Hodnotenie národného
ekosystému Spojeného kráľovstva

úspešne k skutočným politickým výsledkom, boli typicky
charakterizované

Kľúčové
poznatky

účasťou zainteresovaných strán v počiatočnej fáze
vymedzenia problému a v priebehu celého procesu zahŕňali
časté výmeny medzi vedcami a zainteresovanými stranami.
Táto miera zapojenia sa často dosiahla najefektívnejším
spôsobom pomocou participatívnych prístupov {1.4.2, 2.4, 2.6,
3.2.1.2, 4.3.2, 5.5.3, 7.4, 7.5, 7.6.2, 8.4}. Pozrite usmernenie
bod 2 v časti „Usmernenia pre vedu a politiku“ o
navrhovaných opatreniach, ktoré sa týkajú tohto
poznatku.

pri ktorých sa musia uplatniť scenáre a modely, sa tiež
výrazne líšia medzi rôznymi politickými a rozhodovacími
kontextami. Žiadna sada scenárov a modelov sa nemôže
zaoberať všetkými náležitými priestorovými a časovými
mierkami a mnohé aplikácie si budú vyžadovať prepojenie
viacerých scenárov a modelov, ktoré sa zaoberajú
faktormi alebo navrhovanými politickými zásahmi
pôsobiacimi v rôznych mierkach (obrázok SPM. 6; tabuľka
SPM. 2). Činnosti súvisiace s hodnotením a podporou rozhodovania

2.3 : Priestorové a časové mierky

2.2
Kľúčové
poznatky

: Rôzne kontexty politiky
a rozhodnutia si často vyžadujú

uplatnenie rôznych typov scenárov, modelov a
nástrojov na podporu rozhodovania, takže pri
formulovaní vhodného prístupu v akomkoľvek danom
kontexte je potrebná značná opatrnosť (obrázok SPM. 6;
tabuľky SPM. 1 a SPM. 2). Žiadna jednotlivá kombinácia
scenárov, modelov a nástrojov na podporu rozhodovania sa
nemôže zaoberať všetkými politickými a rozhodovacími
kontextami, preto je potrebná celá škála prístupov {1.5, 2.2,
2.3, 2.4, 3.2.2, 3.2.3.2, 3.5, 4.2, 4.3, 5.3, 6.1.2}. Pozrite
usmernenie, bod 1 v časti „Usmernenia pre vedu a politiku“
o navrhovaných opatreniach, ktoré sa týkajú tohto poznatku.

vrátane tých, ktoré uskutočnila alebo uľahčila Platforma, si
budú vyžadovať krátkodobé (približne 5 – 10 rokov),
strednodobé a dlhodobé (do roku 2050 a ďalej) prognózy.
Hodnotenia Platformy sa budú zameriavať na regionálne a
globálne mierky, ale mali by vychádzať aj z vedomostí zo
scenárov a modelov v miestnom meradle. Používanie
scenárov a modelov v hodnoteniach a podpore
rozhodovania v širšom zmysle (nad rámec
Platformy) si vyžaduje aplikácie v širokej škále priestorových
mierok. Techniky časového a priestorového škálovania sú k
dispozícii na prepojenie naprieč viacerými škálami, hoci je
potrebné ich ďalšie podstatné zlepšenie a testovanie {1.5,
2.2, 2.4, 3.2.2, 3.2.3.2, 3.5, 4.2, 4.3, 5.4.6,
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Veľké spoliehanie sa na kvalitatívne odhady
dopadu faktorov

Lov rýb ryby druhu merlúza uznaný radou
námornej správy

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

Policy review
Engaging policy makers, stakeholers & scientists
Linking policy options to scenarios
Communicating results
From scenarios to decision-making

Preskúmanie politiky
Zapojenie tvorcov politiky, zainteresované strany a vedcov
Prepojenie možností politiky so scenármi
Komunikovanie výsledkov
Od scenárov k rozhodovaniu

OBRÁZOK SPM. 5
Hlavné kroky vzájomných vzťahov medzi tvorcami politík, zainteresovanými stranami a vedcami, ktoré poukazujú na potrebu
častých výmen v priebehu procesu vývoja a uplatňovania scenárov a modelov. Každý krok zahŕňa interaktívne používanie
modelov a údajov (šedé šípky) a vyžaduje tok informácií medzi modelmi a údajmi (zelené šípky). Toto je zobrazené ako cyklus, ale v
mnohých prípadoch sa tieto kroky prekrývajú a interagujú. Podrobnosti nájdete v časti 8.4.1 a na obrázku 8.1 v kapitole 8.
Fotografie od agentúry PBL PBL Holandská agentúra pre posudzovanie životného prostredia, Thinkstock, KK Davies a IISD/ENB
(http://www.iisd.ca/ipbes/ ipbes3 / 12jan.htm)

nk

m

Údaj
e

Modely
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Kroky

ti

TABUĽKA SPM. 2
Ilustratívne a nevyčerpávajúce príklady hlavných modelov ekosystémových služieb, ktoré zdôrazňujú rozdiely v dôležitých
modelových atribútoch, a preto potrebu opatrnosti pri výbere vhodného riešenia v akomkoľvek danom kontexte. „Dynamické“
modely sú schopné premietnuť zmeny v ekosystémových službách v priebehu času, zatiaľ čo „statické“ modely poskytujú prehľad o
stave ekosystémových služieb v jednom časovom okamihu. Podrobné opisy týchto modelov, diskusie o ďalších modeloch a
referenciách, nájdete v kapitole 5.

NÁSTROJ

TYP MODELU

PRIESTOROVÝ
A ČASOVÝ
ROZMER

OBŤAŽNOSŤ
POUŽITIA

PRAKTIKUJÚC FLEXIBILITA
A KOMUNITA

REFERENCIE

IMAGE

Proces

Globálny,
dynamický

Veľká

Malá

Nízka

Stehfest et al.,
2014

EcoPath with
EcoSim

Proces

Regionálny,
dynamický

Stredná

Veľká

Vysoká

Christensen
et al., 2005

ARIES

Expertíza

Regionálny,
dynamický

Veľká

Malá

Vysoká

Villa et al., 2014

InVEST

Proces a
korelácia

Regionálny,
statický

Stredná

Veľká

Stredná

Sharp et al.,
2014

TESSA

Expertíza

Miestny, statický

Nízka

Malá

Nízka

Peh et al., 2014

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

6.4.1, 8.4.2}. Pozri bod 3 usmernenia v časti
„Usmernenie pre vedu a politiku“ a Usmernenia pre
Platformu 2 v časti „Usmernenie pre Platformu a jej
pracovné sily a skupiny expertov“ pre navrhované
opatrenia, ktoré sa týkajú tohto poznatku.

pre Platformu, bod 4 v časti „Usmernenie pre platformu
a jej pracovné sily a skupiny expertov“ pre navrhované
opatrenia, ktoré sa týkajú tohto poznatku.

Kľúčové
poznatky

: Všetky scenáre a modely majú
silné a slabé stránky a preto je nevyhnutné, aby boli
ich kapacity a obmedzenia starostlivo

2.4 : Scenáre a modely môžu mať
prospech

z mobilizácie pôvodných a miestnych vedomostí,
pretože tieto vedomosti môžu vyplniť dôležité
nedostatky v informáciách vo viacerých mierkach a
prispieť k úspešnému uplatňovaniu scenárov a
modelov pri navrhovaní a realizácii politík. Existuje
mnoho príkladov úspešnej mobilizácie pôvodných a
miestnych vedomostí na analýzu a modelovanie scenárov
vrátane scenárov a modelov založených primárne na
takýchto vedomostiach (rámček SPM. 1). Na rozšírenie
zapojenia takýchto vedomostí je však potrebné vyvinúť
značné úsilie. Zlepšenie mobilizácie pôvodných a
miestnych vedomostí si bude vyžadovať úsilie na
viacerých úrovniach vrátane vývoja vhodných
ukazovateľov, mechanizmov sprevádzania držiteľov
vedomostí, zhromažďovania takýchto vedomostí a ich
interpretácie do foriem, ktoré sa môžu použiť v scenároch
a modeloch a prekladoch do dostupných jazykov {
1.2.2.2, 1.6.2, 2.2.1, 4.2.3.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.4, 7.6.3,
7.6.5}. Pozri Usmernenie

vyhodnotené a komunikované v procesoch hodnotenia
a rozhodovania. Zdroje a úrovne neurčitosti by sa mali
tiež vyhodnotiť a komunikovať (tabuľky SPM. 1 a SPM.
2). Silné a slabé stránky môžu závisieť od špecifického
kontextu na podporu rozhodovania, pre ktorý sa používajú
scenáre a modely a ktoré sa týkajú okrem iného aspektov,
ako je priestorový a časový rozmer, typy vstupných a
výstupných modelov, flexibilita a jednoduchosť používania.
Neurčitosť v scenároch a modeloch vzniká z rôznych
zdrojov vrátane nedostatočných alebo chybných údajov
používaných na zostavovanie a testovanie modelov;
nedostatočného pochopenia alebo nedostatočného
zastúpenia základných procesov; a nízkej predvídateľnosti
systému (napr. náhodné správanie) {1.6, 2.3.3, 2.6, 4.3.2,
4.6, 5.4.6.6, 6.5, 8.4.3}. Pozri bod 4 usmernenia v časti
„Pokyny pre vedu a politiku“ a bod 5 usmernenia Platformy v
časti „Usmernenie pre Platformu a jej pracovné sily a
týkajú tohto poznatku.

OBRÁZOK SPM. 6
Príklady využitia scenárov a modelov pri nastavení agendy, pri navrhovaní politík a pri realizácii politík súvisiacich s
dosiahnutím cieľov v oblasti biodiverzity v rozmedzí rôznych priestorových mierok. Diagram znázorňuje typické vzťahy medzi
priestorovou škálou (horné šípky), typom rozhrania vedy a politiky (horná sada šípok v spodnej časti), fázou cyklu politiky (stredná
sada šípok v spodnej časti) a typom použitých scenárov (spodná sada šípok v dolnej časti). Viac podrobností a odkazov nájdete na
obrázku 2.2 v kapitole 2.

Globálna mierka
Regionálna/národná mierka

Priestorová mierka

Miestna mierka
Dohovor o biologickej diverzite
Politika a
rozhodova
nie

Rozhranie
hodnotenia a
podpory
rozhodovania

Scenáre a
modely

• Prijaté na medzinárodnej úrovni ako ciele
biodiverzity
• V poslednej dobe Ciele biodiverzity
Aichi

Globálna perspektíva biodiverzity 2 (2006)
Globálna perspektíva biodiverzity 3 (2010)

• Dopady klímy, využívania pôdy a ukladania
dusíka na územnú biodiverzitu (GLOBIO)
• Ďalšie scenáre a modely

Rozhranie pre
vedu a politiku

Juhoafrická národná environmentálna
správa: Zákon o biodiverzite
Národný strategický akčný plán pre
biodiverzitu

Národné hodnotenie biodiverzity v
Juhoafrickej republike (2011)

Globálna perspektíva biodiverzity 4 (2014)

• Scenáre priamych a nepriamych faktorov v
globálnej mierke (modelové prostredie pre
klímu IMAGE)

F
á
z
a
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skupiny expertov“ pre navrhované opatrenia, ktoré sa

Regionálne dohody o lesnom
hospodárstve v Novom Južnom
Walese
Zákon o lesnom hospodárstve a národnom
parku (1998)

Komplexné regionálne hodnotenia Nového
Južného Walesu (1998)
Nástroj na podporu rozhodovania C-Plán

• Klimatické scenáre z IPCC
• Modelové klimatické dopady na biotopy
a druhy s využitím modelov
klimatických obálok

• Priestorovo
explicitné
využívania lesnej pôdy

možnosti

• Modely distribúcie druhov a komunity,
modely
životaschopných
lokalít
biotopov, budúce modely ťažby dreva
yklu politiky

KĽÚČOVÉ POZNATKY

Kľúčové
poznatky

2.5

Vyhodnotenie
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Nastavenie agendy a
preskúmanie politiky
Prieskumné

N
á
v
r
h
a
i
m
p
l
e
m
e
n
t
á
c
i
a
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k
y
Typ použitých
scenárov

Scenáre

Intervenčné
scenáre
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RÁMČEK SPM. 1
ZAČLENENIE PÔVODNÝCH A MIESTNYCH VEDOMOSTÍ DO MODELOV INFORMÁCIÍ PRE ROZHODOVANIE
Bolívijský Národný program ochrany a trvalo udržateľného
využívania (PNCASL) pre obvyklý odchyt a ochranu
kajmana (Caiman yacare) ilustruje prípadovú štúdiu
úspešnej integrácie pôvodných a miestnych vedomostí do
modelov biodiverzity s cieľom informovania pre
možnosti politík. Predtým boli kvóty na odchyt odhadnuté
na základe odhadov relatívnej početnosti z vedeckých
prieskumov vo veľkej mierke, pričom medzi jednotlivými
regiónmi existovali výrazné rozdiely. Po zvýšení
angažovanosti miestnych spoločenstiev v PNCASL boli
vyvinuté a testované nové biologické, socio-ekonomické a
kultúrne ukazovatele o zdraví a početnosti druhov. Jeden z
prvých pokusov sa uskutočnil na území domorodých
obyvateľov a v národnom parku Isiboro Sécure (TIPNIS),
kde sa tradičné poznatky o stave kajmanov začlenili do
vývoja robustných ukazovateľov na informovanie o kvótach
zdrojov pre obvyklý odchyt v tejto chránenej oblasti.
Tradiční užívatelia zdrojov sa zúčastnili workshopov, v
ktorých definovali koncepcie, harmonizované kritériá a
konceptualizovali tradičné vedomosti o biotopoch a
územiach kajmanov a územiach do priestorových

máp. Modely na odhadnutie početnosti populácie boli
prispôsobené tak, aby využívali pôvodné techniky
navrhnuté komunitami a začlenili kvalitatívne ukazovatele,
ako napríklad vnímavosť jednotlivcov na zmeny v
početnosti kajmanov, napr. započítanie informácií z
vyhlásení ako napríklad „je oveľa viac kajmanov ako
predtým“. Proces sa opakoval s komunitami v celej oblasti
teritória TIPNIS a priniesol odhad kombinovanej populácie
kajmanov pre chránené územie na základe miestnych
vedomostí. Tento odhad sa použil na vývoj
národného prediktívneho modelu početnosti, ktorý potom
informoval o možnostiach národnej, regionálnej a
miestnej politiky na zlepšenie udržateľného hospodárenia
pri chove kajmanov. Výsledné plány pre správu
pôvodných území a chránených oblastí boli uznané ako
príspevky k nárastu počtu kajmanov v oblastiach,
ktoré boli lokálne vyčerpané a pri znižovaní nezákonného
lovu. Viac podrobností a odkazov nájdete v rámčeku 7.1 v
kapitole 7.

KĽÚČOVÉ POZNATKY
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INFORMÁCIE Z NADHĽADU

3)
))

VHODNÉ PLÁNOVANIE, INVESTÍCIE A
BUDOVANIE KAPACÍT, OKREM INÉHO ÚSILIA,

BY MOHLO PREKONAŤ VÝZNAMNÉ ZOSTÁVAJÚCE VÝZVY
PRI VÝVOJI A POUŽITÍ SCENÁROV A MODELOV.

Kľúčové
poznatky

3.1 : V súčasnosti dostupné scenáre

vrátane tých, ktoré boli vyvinuté v predchádzajúcich
hodnoteniach na celosvetovej úrovni, plne nerešpektujú
potreby hodnotenia Platformy v dôsledku neúplného
zváženia príslušných faktorov, politických cieľov a
možností intervencie v primeraných časových a
priestorových mierkach. Pozri rámček SPM. 2 pre ďalšie
vysvetlenie tohto poznatku, najmä v súvislosti so scenármi
hodnotenými Medzivládnym panelom o klimatických zmenách
a jeho derivátmi {1.6.1, 3.4.2, 3.5, 8.4.2}. Pozri usmernenie
pre Platformu, bod 2 v časti „Usmernenie pre Platformu a jej
pracovné sily a skupiny expertov“ pre navrhované opatrenia,
ktoré sa týkajú tohto poznatku.

mierkach týkajúcich sa potrieb hodnotenia a činností na
podporu rozhodovania vrátane hodnotenia Platformy; a
(iii)
modeloch, ktoré predvídajú a tým umožňujú
včasné varovanie pred ekologickými a sociálnoekologickými zlomami a zmenami režimov {1.6.1, 4.2,
4.3, 5.4, 8.3.1} . Pozri bod 3 usmernenia v časti
„Usmernenie pre vedu a politiku“ o navrhovaných
opatreniach, ktoré sa týkajú tohto poznatku.
3.3
Kľúčové poznatky
: Scenáre a modely nepriamych
faktorov, priamych faktorov, prírody, prírodných prínosov pre
ľudí a dobrej kvality života, musia byť lepšie
prepojené, aby sa zlepšilo porozumenie a vysvetlenie
dôležitých vzťahov a spätnej väzby medzi zložkami
previazaných sociálno-ekologických systémov. Vzťahy
medzi biodiverzitou, fungovaním ekosystému a
ekosystémovými službami, sú vo väčšine hodnotení alebo
pri návrhu a implementácii politík len slabo zohľadnené. To
isté platí pre vzťahy medzi službami ekosystému a kvalitou
života a integráciou medzi odvetviami. Vzhľadom na to, je v
súčasnosti náročné vyhodnotiť celý súbor vzťahov a spätnej
väzby stanovených v koncepčnom rámci platformy
{1.2.2.1, 1.4.3, 4.2.3.4, 4.3.1.5, 4.4, 5.4, 6.3, 8.3.1.2}. Pozri
bod 3 usmernenia v časti „Usmernenie pre vedu a politiku“

3.2
Kľúčové
poznatky

: Existuje široká škála modelov

k dispozícii na posúdenie vplyvu scenárov faktorov a
politických zásahov na
biodiverzitu a ekosystémové služby, ale pretrvávajú
významné nedostatky. Zahŕňajú medzery v (i) modeloch,

pre navrhované opatrenia, ktoré sa týkajú tohto poznatku.

Kľúčové
poznatky

3.4 : Neurčitosť spojená s
ktoré explicitne prepájajú biodiverzitu s prínosom prírody pre ľudí
(vrátane ekosystémových služieb) a dobrou kvalitou života; (ii)

modeloch zameraných na ekologické procesy v časových a
priestorových

modelmi je často nedostatočne vyhodnotená a ohlásená v
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3. O’Neill, B.C., Kriegler, E., Riahi, K., Ebi, K.L., Hallegatte, S.,
Carter, T.R., Mathur, R. a van Vuuren, D.P., 2014: Nový rámec
scenárov pre výskum v oblasti klimatických zmien: koncepcia
zdieľaných sociálno-ekonomických prístupov. Climatic Change,
122(3): 387 – 400).
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RÁMČEK SPM. 2
SCENÁRE V KONTEXTE MEDZIVLÁDNEHO PANELU O KLIMATICKÝCH ZMENÁCH A ICH VZŤAH K
PLATFORME

Scenáre a prístupy Medzivládneho panelu o klimatických
zmenách sa vyvíjajú v úzkej spolupráci s vedeckou obcou.
Scenáre osobitnej správy o Scenároch emisií z roku 2000,
ktoré boli dlhodobo funkčné v rámci Panelu, ustúpili do
pozadia pre nový rámec založený na reprezentatívnych
prístupoch pre koncentrácie a zdieľaných sociálnoekonomických prístupoch, vyvinutých vedeckou komunitou.
Reprezentatívne prístupy pre koncentrácie sú
konštruované z hodnôt emisií skleníkových plynov
radiačným pôsobením a predstavujú rad hodnoverných
budúcností zodpovedajúcich predpokladu silného
zmiernenia,
dvom predbežným predpokladom stabilizácie
a jednému predpokladu vysokých emisií. Novo
formulované zdieľané sociálno-ekonomické prístupy
skúmajú široký rozsah sociálno-ekonomických faktorov,
ktoré by sťažovali alebo uľahčovali splnenie zmierňovania
a prispôsobovania (O'Neill et al. , 2014) .

Medzivládny panel o klimatických zmenách hodnotí
relevantné scenáre a prístupy dostupné z vedy a v ich
súčasnej podobe výsledné scenáre predstavujú viaceré
výzvy na použitie pri hodnoteniach Platformy vrátane
(i) neúplného súboru priamych a nepriamych faktorov
potrebných na modelovanie dopadov na biodiverzitu a
ekosystémové služby (napr. invazívne druhy a využívanie
biodiverzity); (ii) stratégie prispôsobenia a zmierňovania,
ktoré sa zameriavajú na zmenu klímy (napr. rozmiestnenie
bioenergie vo veľkej mierke), niekedy na úkor biodiverzity a
kľúčových aspektov
ľudského blahobytu; a (iii) sústredenia sa na dlhodobú
dynamiku (od desaťročí po storočia) v celosvetovom
meradle, čo znamená, že scenáre často nie sú v súlade so
krátkodobými scenármi a scenármi v sub-globálnej mierka.
Biodiverzita a ekosystémové služby si preto vyžadujú
osobitné úsilie pri vývoji scenárov vrátane ďalšieho úsilia o
spoluprácu.
Úzka spolupráca medzi Platformou, Medzivládnym
panelom o klimatických zmenách a vedeckou obcou, by
poskytla príležitosť stavať na silných stránkach nových
zdieľaných sociálno-ekonomických
scenárov prístupov a súčasne splniť potreby
Platformy (Pozri usmernenie Platformy, bod 2 pre ďalšiu
diskusiu o výhodách tejto potenciálnej spolupráce.)
Viac informácií nájdete v kapitolách 3.4.2 a 8.4.2.

publikovaných štúdiách, čo môže viesť k závažným mylným
predstavám – či už sú príliš optimistické alebo príliš
pesimistické – pokiaľ ide o úroveň dôvery, s ktorou možno
výsledky využiť pri hodnotení a rozhodovacích činnostiach.
Zatiaľ čo mnohé štúdie poskytujú diskusiu o silných a slabých
stránkach svojho modelovacieho prístupu, väčšina štúdií
neposkytuje kritické hodnotenie robustnosti ich zistení
porovnaním

mobilizácii existujúcich údajov o biodiverzite, ekosystémových
službách a ich faktoroch, ale prekážky v zdieľaní údajov je
potrebné prekonať a doplniť veľké medzery v rozsahu existujúcich
údajov {1.6.2, 2.6, 5.6, 7.3, 7.6.4, 8.2.1 , 8.2.2}. Pozrite
usmernenie bod 5 v časti „Usmernenia pre vedu a politiku“ o
navrhovaných opatreniach, ktoré sa týkajú tohto poznatku.

3.6

Kľúčové
poznatky
ich projekcií na úplne nezávislé súbory údajov (t.j. údajov, ktoré
sa nepoužívajú pri konštrukcii alebo kalibrácii modelu) alebo na
iné typy modelov. To výrazne znižuje dôveru, ktorú môžu a mali
by mať subjekty rozhodovania v projekciách z modelov
{1.6.3, 2.3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.6, 5.4, 6.5, 7.2.2, 8.3.3, 8.4.3}.
Pozri bod 4 usmernenia v časti „Usmernenie pre vedu a
politiku“ o navrhovaných opatreniach, ktoré sa týkajú tohto
poznatku.
Kľúčové

poznatky

: Ľudské a technické kapacity na

vývoj a používanie scenárov a modelov sa značne líši medzi
jednotlivými regiónmi. Vytváranie kapacít vyžaduje školenie
vedcov a odborníkov v oblasti politiky v oblasti využívania
scenárov a modelov a zlepšenie prístupu k údajom a užívateľsky
prívetivý softvér na analýzu scenárov, modelovanie a nástroje na
podporu rozhodovania. Rýchlo rastúci online prístup k širokej
škále údajových a modelovacích zdrojov môže podporiť
budovanie kapacít {2.6, 4.7, 5.6, 7.2, 7.6.1}. Pozrite

: Existujú veľké medzery v
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Medzivládny panel o hodnoteniach klimatických zmien,
Miléniové hodnotenie ekosystémov, Globálna perspektíva
biodiverzity 2, Globálna perspektíva pre životné prostredie
a Globálna perspektíva púští využili na vytvorenie scenárov
súvisiace globálne príbehy. Regionálne hodnotenia v rámci
Miléniového hodnotenia ekosystémov a Globálnej
perspektívy pre životné prostredie, ako aj národné zložky
Globálnej perspektívy pre životné prostredie, ako sú tie,
ktoré boli vypracované pre Spojené kráľovstvo, Čínu a
Brazíliu, použili celosvetovo konzistentné regionálne
varianty existujúcich príbehov.

bod 6 usmernenia v
časti „Usmernenie pre vedu a
politiku“ a
SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK
dostupnosti údajov na zostavenie a testovanie scenárov a
pre Platformu, bod 3 v časti „Usmernenie pre platformu a jej
modelov a významné prekážky pre zdieľanie údajov zostávajú
pracovné sily a skupiny expertov“ pre navrhované opatrenia,
(obrázok SPM. 7). Územné a časové pokrytie a taxonomické
ktoré sa týkajú tohto poznatku.
rozšírenie údajov o zmenách biodiverzity, ekosystémov a
ekosystémových služieb je nerovnomerné. Podobne existujú
veľké medzery v údajoch o nepriamych a priamych faktoroch a
medzi údajmi o faktoroch a údajmi o biodiverzite a
ekosystémových službách sa často vyskytujú priestorové a
časové nesúlady. Dosiahol sa veľký pokrok pri
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OBRÁZOK SPM. 7
Príklad priestorom danej tendencie v dostupnosti údajov o biodiverzite. Mapa zobrazuje priestorové rozdelenie druhových
záznamov, ktoré sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom Globálnej informačnej ustanovizne pre biodiverzitu. Farby označujú počet
druhových záznamov v 30 obl. minútach (približne 50 km) buniek mriežky. Tieto údaje sa často používajú pri vývoji a testovaní modelov.
Zdroj: www.gbif.org. Podrobnosti nájdete v časti 7.3.1 a na obrázku 7.3 v kapitole 7.

Globálna informačná ustanovizeň pre biodiverzitu (GBIF) hustota
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Počet druhových záznamov v 30 obl. minútach
buniek mriežky
Vodné pozadie
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USMERNENIE
PRE VEDU A POLITIKU
Identifikovali sa nasledujúce poznatky z osvedčených
postupov na vybudovanie lepšieho porozumenia, posilnenia
prístupov a účinnejšieho využívania scenárov a modelov:

Bod usmernenia
:

1

: Vedci a politickí

činitelia by radi chceli zabezpečiť, aby sa typy scenárov,
modelov a nástrojov na podporu rozhodovania
starostlivo prispôsobili potrebám
26

každej jednotlivej politike alebo kontextu rozhodnutia.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať (i) výberu faktorov

USMERNENIE PRE VEDU A POLITIKU

alebo politických možností, ktoré určujú príslušné typy
scenárov (napr. prieskumné, vyhľadávanie cieľov alebo
výberu politiky); (ii) dopadom na prírodu a prínosy prírody,
ktoré sú zaujímavé a ktoré určujú typy modelov dopadov,
ktoré by sa mali mobilizovať; (iii) rozdielne hodnoty, z ktorými

Bod usmernenia

3 : Vedecká komunita

môže chcieť dať prioritu riešeniu medzier v metódach
modelovania dopadov faktorov a politických zásahov na
biodiverzitu a ekosystémové služby. Tieto medzery sú
identifikované v kapitole 8 hodnotenia, s dodatočnými
informáciami o nich, ktoré sú uvedené v kapitolách 3 – 6.
Práca by sa mohla zamerať na metódy prepojenia vstupov a
výstupov medzi hlavnými zložkami scenárov a modelového
reťazca a na prepojenie scenárov a modelov v priestorových
a časových mierkach.. Vysoká priorita by sa mala dať aj na
povzbudzovanie a katalýzu vývoja modelov a podchytenie
vedomostí, ktoré explicitnejšie spájajú ekosystémové služby a na ďalšie výhody, ktoré ľudia získavajú z prírody
– na biodiverzitu, ako aj na vlastnosti a procesy
ekosystému. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto
cieľa by bolo napredovať vo vývoji integrovaných
prístupov na úrovni systému až po prepojenie scenárov a
modelov nepriamych
faktorov, priamych faktorov, prírody, prínosov prírody pre ľudí a

dobrú kvalitu života, aby lepšie zohľadňovali dôležité vzťahy
a spätnú väzbu medzi týmito komponentmi (obrázok SPM.
8). To by mohlo zahŕňať povzbudzovanie a katalýzu
rozšírenia integrovaných modelov hodnotenia, ktoré sa už v
širokej miere využívajú v iných oblastiach (napr. v oblasti
klímy, energetiky a poľnohospodárstva), s cieľom lepšie
začleniť modelovanie faktorov a dopadov, ktoré majú priamy
význam na biodiverzitu a ekosystémové služby {1.2.2.1 ,
1.6.1, 3.2.3,
3.5, 4.2.3.4, 4.3.1.5, 6.2, 6.3, 8.3.1}.

sa treba

4
zaoberať a ktoré stanovujú vhodné metódy pre

Bod usmernenia

hodnotenie týchto hodnôt; a (iv) typu politiky alebo
rozhodovacieho procesu, ktorý sa podporuje a ktorý určuje
vhodnosť rôznych nástrojov na hodnotenie alebo podporu
rozhodovania (napr. analýza viacerých kritérií a hodnotenie
stratégie riadenia) {1.5, 2.2, 2.4, 3.2.2,
3.2.3.2, 3.5, 4.3.2, 6.1.2}.

môže zvážiť vypracovanie praktických a účinných
prístupov k hodnoteniu a komunikácii úrovní neurčitosti
spojených so scenármi a modelmi, ako aj nástrojov na
uplatňovanie týchto prístupov k hodnoteniu a
rozhodovaniu. To by zahŕňalo stanovenie noriem pre
osvedčené postupy pomocou vzájomného porovnávania
modelov a údajov a model navzájom,

Bod usmernenia

2

: Vedecká komunita,

: Vedecká komunita

s cieľom poskytnúť robustné a transparentné

tvorcovia politík a zainteresované strany môžu chcieť
zvážiť zlepšenie a širšie uplatňovanie metód
participatívnych scenárov, s cieľom zvýšiť relevantnosť
a prijateľnosť scenárov pre biodiverzitu a ekosystémové
služby.

hodnotenia neurčitosti a podporovanie nového výskumu v
metódach merania a komunikácie neurčitosti a jej dopadu na
rozhodovanie {1.6.3, 2.3.3, 3.5, 4.6.3,
6.5, 7.2.2, 8.3.3, 8.4.3}.

To by zahŕňalo rozšírenie prevažne

Bod usmernenia

lokálne zameraných participatívnych prístupov na
regionálnu a celosvetovú úroveň. Takéto úsilie by uľahčilo
dialóg medzi vedeckými odborníkmi a zainteresovanými
stranami počas vývoja a uplatňovania scenárov a modelov.
Rozšírenie participatívnych metód na regionálnu a
celosvetovú úroveň predstavuje významné výzvy, ktoré si
vyžadujú výrazne väčšiu koordináciu úsilia medzi všetkými
aktérmi, ktorí sa podieľajú na vývoji a aplikácii scenárov a
modelov na rôznych úrovniach (2.2, 2.3, 2.4, 2.6,
3.2.1.2, 7.4, 7.5, 7.6.2, 7.6.3, 8.4}.

inštitúcie môžu chcieť zvážiť zlepšenie dostupnosti dobre
zdokumentovaných zdrojov údajov a úzku spoluprácu s
výskumnými a pozorovateľskými komunitami (vrátane
občianskej vedy) a komunitami, ktoré pracujú na
ukazovateľoch na vyplnenie medzier pri zhromažďovaní a
poskytovaní údajov. V mnohých prípadoch to bude v súbehu
so snahami o zlepšenie zberu a prístupu k údajom na
kvantifikáciu stavu a trendov. Modely a scenáre však
potrebujú ďalšie typy údajov na vývoj a testovanie, ktoré by sa
mali brať do úvahy pri vyvíjaní alebo zdokonaľovaní

5
: Držitelia údajov a

monitorovania
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OBRÁZOK SPM. 8
Prepojenie scenárov a modelov v štyroch kľúčových dimenziách: komponenty systému, typy scenárov, priestorové mierky
a časové škály, kde hrubé šedé šípky indikujú väzby v rámci každej dimenzie. Panel A ilustruje prepojenie scenárov a modelov
v rôznych zložkách koncepčného rámca (hrubé šedé šípky), ako aj medzi ich sub-komponentmi (tenké modré šípky, napríklad
prepojenie biodiverzity s ekosystémovými funkciami prírodných sub-komponentov). Panel B zobrazuje spôsoby, ktorými možno
prepojiť rôzne typy scenárov, ako sú prieskumné a intervenčné scenáre. Panel C označuje prepojenia medzi priestorovými mierami z
miestnych na globálne. Panel D ilustruje prepojenie minulosti, súčasnosti a niekoľkých časových horizontov v budúcnosti (prerušované
čiary naznačujú rozsah prieskumných scenárov). Dve alebo viac z týchto dimenzií spojov je možné použiť v kombinácii (napr.
prepojenie rôznych typov scenárov v priestorových mierkach). Viac informácií nájdete v kapitole 6.2 a na obrázku 6.1.

A Viacnásobné systémové komponenty

B Viac typov scenárov
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systémov a platforiem na zdieľanie údajov {1.6.2, 2.6,
3.5, 6.3,
6,4,7,3,7,6.4,8,2}.

kurzov školenia pre vedcov a rozhodovacích činiteľov;
(ii) podporovania dôkladnej dokumentácie scenárov a
modelov; (iii) podporovania rozvoja sietí, ktoré

Bod
usmernenia

poskytujú príležitosti pre vedcov zo všetkých regiónov zdieľať

6 : Ľudské a technické

kapacity na vývoj a modelovanie scenárov je potrebné
rozšíriť, a to aj prostredníctvom podpory otvoreného a
transparentného prístupu k nástrojom scenára a
modelovania, ako aj k údajom potrebným na vývoj a
testovanie takýchto scenárov a nástrojov
modelovania (tabuľka SPM. 3). To možno uľahčiť
prostredníctvom rôznych mechanizmov, a to aj
prostredníctvom (i) podpory

vedomosti, a to aj prostredníctvom užívateľských fór,
workshopov, stáží a projektov spolupráce; a (iv) pomocou
katalógu nástrojov podpory politiky vyvinutých Platformou
na podporu otvoreného prístupu k modelom a scenárom,
kde je možné vo viacerých jazykoch {2.6, 4.7, 7.1.1, 7.2,
7.6.1}.

USMERNENIE PRE VEDU A POLITIKU
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TABUĽKA SPM. 3
Požiadavky budovania kapacít na vývoj a používanie scenárov a modelov biodiverzity a ekosystémových služieb.
Podrobnosti nájdete v kapitole 7.1.1 a na obrázku 7.1.

ČINNOSŤ

POŽIADAVKY NA BUDOVANIE KAPACÍT

Zapojenie
zainteresovaných strán

Procesy a ľudské kapacity na uľahčene zapojenia viacerých zainteresovaných strán vrátane
držiteľov tradičných a miestnych vedomostí

Definícia problému

Schopnosť preložiť potreby politiky alebo manažmentu do vhodných scenárov a modelov

Analýza scenárov

Kapacita podieľať sa na vývoji a používaní scenárov na preskúmanie možných budúcností a na
politických a riadiacich zásahoch

Modelovanie

Kapacita zúčastňovať sa na vývoji a používaní modelov pre preklad scenárov na očakávané
dôsledky na biodiverzitu a ekosystémové služby

Rozhodovanie o politike a
riadení

Kapacita integrovať výstupy z analýzy a modelovania scenárov do rozhodovacieho procesu

Prístup k údajom,
informáciám a
vedomostiam

Dostupnosť údajov
Nástroje infraštruktúry a správy databáz
na syntézu dát a extrapoláciu
Štandardizácia formátov a kompatibilita softvéru
Báza ľudských zdrojov a zručností prispievať k databázam, sprístupňovať, spravovať
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a aktualizovať databázy
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Nástroje a procesy na začlenenie miestnych údajov a vedomostí

USMERNENIE
PRE
PLATFORMU
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USMERNENIE PRE
PLATFORMU A JEJ
PRACOVNÉ SILY A
EXPERTNÉ SKUPINY
Usmernenie pre Platformu –
bod č.

1 : Odborníci, ktorí
plánujú

využívať scenáre a modely v tematických, regionálnych a
globálnych hodnoteniach Platformy, môžu chcieť zvážiť
maximalizáciu prínosu odvodeného analýzou a syntézou
výsledkov z existujúcich aplikácií scenárov relevantných
pre politiku a

30

modelov. Aj keď načasovanie budúcich hodnotení Platformy

USMERNENIE PRE PLATFORMU

vrátane globálneho hodnotenia umožňuje vývoj nových
scenárov (pozri bod 2 usmernenia pre Platformu), každý
takýto vývoj musí byť postavený na efektívnej analýze a
syntéze existujúcich scenárov a modelov a dopĺňať ich.
Skúsenosti z predchádzajúcich hodnotení na globálnych a
regionálnych mierkach naznačujú, že plný cyklus vývoja
nového scenára až po konečnú analýzu dopadov založenú na
modelovaní, si vyžaduje niekoľko rokov úsilia na získanie
výsledkov dostatočnej presnosti a dôveryhodnosti na účely
hodnotenia Platformy. Odborníci, ktorí sa podieľajú na už

Platformy (pozri tiež obrázok SPM. 8), z ktorých mnohé
výrazne presahujú kritériá, ktoré sú základom súčasného
vývoja ďalších scenárov, ako sú napríklad zdieľané sociálnoekonomické prístupy, ktoré katalyzuje Medzivládny panel o
klimatických zmenách (rámček SPM. 2). Platforma by však
mala mať úžitok z úzkej spolupráce a koordinácie v súvislosti
s prebiehajúcimi aktivitami vo vedeckej komunite, ktorá vyvíja
zdieľané sociálno-ekonomické postupy. Výhodou využívania
zdieľaných sociálno-ekonomických prístupov ako spoločného
zdroja pre Platformu a Panel, je úspora úsilia, zvyšovanie
konzistentnosti a zlepšovanie aspektov prístupov, ktoré by
mali obojstranný prospech pre Platformu a Panel. Vývoj
úplnej sady vzájomne prepojených scenárov, ako je uvedené
v tabuľke SPM. 4, by vyžadovalo katalýzu výskumu rôznych
typov scenárov na viacerých priestorových a časových
škálach. Toto by sa preto malo považovať za dlhodobý cieľ
{3.5, 4.7, 8.4.2}.

prebiehajúcich regionálnych a tematických posudkoch, by sa
preto mali zamerať na úzku spoluprácu s ostatnými
relevantnými výstupmi Platformy a širšou

3

vedeckou komunitou, aby využila silu nových

Usmernenie pre Platformu
bod č.

prístupov k analýze a syntéze najlepších dostupných
prieskumných scenárov, scenárov vyhľadávania cieľov a
výberu politiky na globálnej, regionálnej, národnej a
miestnej úrovni. Prístupy prijaté pre štyri regionálne
hodnotenia by mali byť dostatočne koherentné, aby
umožnili kolektívny príspevok výsledkov k celosvetovému
hodnoteniu, pričom by sa zároveň umožnili významné
regionálne rozdiely {1.5.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.5, 8.4.2}.

sa prekonali prekážky v používaní scenárov a modelov, je
dôležité, aby Platforma naďalej podporovala a uľahčovala
budovanie kapacít vo vedeckej komunite a medzi
tvorcami politiky a činiteľmi rozhodovacieho procesu.
Pracovná sila Platformy by mohla pri budovaní kapacít
zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní tohto cieľa tým, že
pomôže vybudovať ľudské a technické kapacity, konkrétne
zamerané na zručnosti potrebné na vývoj a používanie
scenárov a modelov. Takéto zaangažovanie by malo

Usmernenie pre Platformy
bod č.

2

: Platforma môže

chcieť zvážiť zaangažovanie a úzku spoluprácu so širšou
vedeckou komunitou s cieľom vyvinúť flexibilnú a
prispôsobivú sadu scenárov založených na viacerých
škálach, ktoré by boli špecificky prispôsobené jej cieľom.
To by znamenalo prijatie relatívne dlhodobého strategického
pohľadu na katalýzu vývoja scenárov, ktoré by vyhovovali jej
potrebám, a malo by zahŕňať úzku spoluprácu s vedeckou
komunitou, aby sa definovali kritériá, ktoré riadia vývoj

: Aby

byť prepojené, kde je to vhodné, s príslušnými sieťami a fórami,

ktoré už existujú v rámci spoločenstiev vedcov a odborníkov.
Platforma by tiež mala stanoviť vysoké štandardy
transparentnosti pre všetky scenáre a modely používané vo
svojich hodnoteniach alebo podporované pri výstupe
prostredníctvom nástrojov a metodík podpory politiky {2.6,
3.2.2, 3.2.3, 3.5, 6.1, 7.2, 7.4.1, 7.5.4, 7.6.1, 7.6.2}.

nových

scenárov touto komunitou.

TABUĽKA SPM. 4 sumarizuje niekoľko kritérií, ktoré sú
dôležité pre špecifické potreby

Usmernenie pre Platformu
bod č.
vysoko technickej povahy
scenárov a modelov,

: Z dôvodu
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TABUĽKA SPM. 4
Dôležité charakteristiky scenárov, ktoré by mohli byť katalyzované IPBES na podporu svojich aktivít. Rámec týchto scenárov
môže pozostávať skôr z rodiny vzájomne prepojených komponentov, než z jedného súboru scenárov. Tieto komponenty by
sa mohli vo veľkej miere spoliehať na existujúce scenáre a scenáre, ktoré sa vyvíjajú v iných kontextoch, so silným dôrazom
na participatívne metódy a na vývoj nástrojov na vytváranie a analyzovanie prepojení medzi priestorovými mierkami, cez
časové mierky a medzi rôznymi typmi scenárov (t.j. prieskumné vs. intervenčné scenáre), ako je uvedené na Obrázku SPM. 8)
Viac podrobností nájdete v častiach 3.2.1, 3.2.2 a 3.5.

CHARAKTERISTIKA
IDEÁLNEJ SUITY
SCENÁROV
PLATFORMY

PREČO JE TO DÔLEŽITÉ

PRÍKLADY

VIACNÁSOBNE
PRIESTOROVÉ
MIERKY

V rôznych priestorových mierkach fungujú rôzne
hnacie faktory zmeny. Relatívny význam faktorov
sa tiež značne líši podľa lokalít, krajín a regiónov.
Zahrnutie regionálnych, národných a miestnych
mierok zlepšuje možnosti budovania kapacít.

Hodnotenie ekosystémov Južnej Afriky,
projekty Európskej únie „OPERAS“ a
„OPENNESS“.

VIACNÁSOBNE ČASOVÉ Rozhodovanie si často vyžaduje krátkodobé
MIERKY
perspektívy (10 rokov alebo menej) a dlhodobé

PARTICIPATÍVNE

SILNÉ INTERAKCIE
S VÝVOJOM
SCENÁROV
PREBIEHAJÚ V INÝCH
SEKTOROCH

perspektívy (niekoľko desaťročí). Väčšina
medzinárodných environmentálnych
hodnotení sa sústredila iba na dlhšie časové mierky.
Prieskumné scenáre, scenáre vyhľadávanie cieľov a
scenáre výberu politiky sa zaoberajú rôznymi fázami
cyklu politík.
Zapojenie aktérov do vývoja scenárov významne
prispieva k budovaniu kapacít vo vedeckopolitickom rozhraní a vytvára príležitosti pre
zapojenie sa do pôvodných a miestnych
poznatkov.
Je dôležité vyhnúť sa duplicite úsilia a nadmernej
mobilizácii vedcov a tvorcov politík. Využitie silnej
komplementárnosti by bolo prospešné pre všetky
zainteresované strany.

Globálna perspektíva biodiverzity 4
(primárne zameraná na prieskumné
a cieľové scenáre)
Najlepšie príklady sú v miestnych až
národných mierkach (pozri tabuľku
SPM. 1, obrázok SPM. 4)

Väzby na zdieľané aktivity v oblasti
sociálno-ekonomických prístupov
pre globálne scenáre (pozri rámček
SPM. 2) s podporou Medzivládneho
panelu o klimatických zmenách
Prepojenia na iné iniciatívy
pracujúce s viacnásobnými
scenárami

je lepšie, aby všetky výstupy Platformy zahŕňali
odborníkov s vedomosťami o užitočnosti a
obmedzeniach scenárov, modelov a nástrojov na
podporu rozhodovania. Tento bod možno riešiť
podporou nominácie a výberu odborníkov, ktorí sú
oboznámení so scenármi a modelmi, pričom treba mať na
pamäti, že je potrebné získať odborné znalosti v rôznych
triedach modelov a scenárov. Vzhľadom na rôznorodosť a
často vysoko technickú povahu scenárov a modelov by sa
pracovné sily platformy a expertné skupiny mali tiež
odvolávať na metodologické hodnotenie

a miestne vedomosti vrátane participatívnych prístupov.
Odborníci, ktorí sa podieľajú na výsledkoch Platformy, by
mali úzko spolupracovať s pôvodnou a miestnou
pracovnou silou s vedomosťami pri implementácii týchto
prístupov. Širšie využívanie metód participatívnych
scenárov v práci vykonávanej alebo propagovanej
Platformou, je jedna z potenciálne dôležitých ciest na
zlepšenie prínosu pôvodných a miestnych vedomostí {2.6,
3.5, 6.1, 6.4, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.4,
7.6.3, 7.6.5}.
5

a súvisiaceho vyvíjaného sprievodcu pre scenáre a
modely
a mali by vyhľadávať radu a podporu od príslušných
špecialistov, ktorí sa podieľajú na výsledkoch Platformy,
vrátane pracovnej sily, v oblasti vedomostí, informácií a
údajov. Vzhľadom na dôležitosť pôvodných a miestnych
vedomostí pre ciele Platformy, mala by sa osobitne zvážiť
mobilizácia odborníkov so skúsenosťami s formulovaním
a používaním scenárov a modelov, ktoré mobilizujú

Usmernenie pre Platformu
– bod č.
pôvodné

: Platforma by mala

31

USMERNENIE PRE PLATFORMU

VIACNÁSOBNE TYPY
SCENÁROV

Globálna perspektíva biodiverzity 4
(pozri tabuľku SPM. 1)

zvážiť zavedenie
mechanizmov, ktoré pomôžu
kriticky analyzovať a syntetizovať scenáre a modely
SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK
odborníkom zapojeným do realizácie výsledkov
fungujúce na rôznych úrovniach, takže pravdepodobne
Platformy, využívať scenáre a modely a účinne
budú potrebovať pomoc. Mnoho odborníkov zapojených
komunikovať výsledky. Odborníci, ktorí sa
do výstupov
podieľajú na hodnotení Platformy, budú musieť

SÚHRN METODOLOGICKÉHO HODNOTENIA SCENÁROV A MODELOV BIODIVERZITY A EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB PRE TVORCOV POLITÍK

Platformy, bude tiež potrebovať usmernenie pri
hodnotení a komunikovaní kapacít a obmedzení
scenárov a modelov používaných pri týchto aktivitách,
spolu s druhmi, zdrojmi a úrovňami súvisiacej neurčitosti
vo výsledných projekciách. Z toho dôvodu by pracovná
sila v súvislosti s vedomosťami, informáciami a údajmi, a
osoby zapojené do prebiehajúcej práce na vývoji
príručky pre scenáre a modely a iné relevantné výstupy,
mali zvážiť vypracovanie praktických usmernení pre
hodnotenie a komunikáciu kapacít, obmedzení a
neurčitostí spojených so scenárom a modelmi {2.6,
3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 4.7, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,
7.2.2, 8.3.1.3}.
6

Usmernenie pre Platformu –
bod č.:
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Scenáre a
modely môžu byť potenciálne podporované
prostredníctvom všetkých výstupov Platformy, takže
plány realizácie výstupov by sa mali prehodnotiť, aby
sa zabezpečilo, že odrážajú takýto potenciál.
Efektívne využívanie scenárov a modelov pri formulovaní
a implementácii politík bude vyžadovať, aby sa tieto
prístupy zahrnuli do rozhodovacích procesov v širokej
škále inštitucionálnych kontextov a mierok. Platforma
môže pomôcť to dosiahnuť

doplnením využívania scenárov a modelov v
regionálnych, globálnych a tematických hodnoteniach s
podporou a uľahčením ich poskytnutia do iných procesov
mimo Platformy, prostredníctvom jej pracovných síl na
budovanie kapacít, pôvodných a miestnych vedomostí,
informácií a údajov, ako aj jej výsledkov v oblasti nástrojov
a metodík podpory politiky a vyvíjajúcej sa príručky pre
scenáre a modely {1.1, 2.1, 2.5, 3.2.2, 3.2.3, 3.5, 6.1,
7.4.2, 7.5.3}.

Medzivládna vedecká a politická
platforma pre biodiverzitu a
ekosystémové služby (IPBES)
je medzivládny orgán, ktorý hodnotí stav biodiverzity a ekosystémových
služieb na základe žiadostí vlád, súkromného sektora a občianskej
spoločnosti.
Poslaním IPBES je posilniť rozhranie medzi vedou a politikou v oblasti
biodiverzity a ekosystémových služieb pre zachovanie a trvalo udržateľné
využívanie biodiverzity, dlhodobú pohodu ľudí a trvalo udržateľný rozvoj.
IPBES má dohodu o partnerstve v spolupráci s UNEP, UNESCO, FAO a
UNDP. Jeho sekretariát hostí nemecká vláda a nachádza sa v areáli OSN v
nemeckom Bonne.
Vedci z celého sveta prispievajú k dobrovoľnej práci IPBES. Sú nominovaní
svojou vládou alebo organizáciou a vybraní multidisciplinárnym expertným
panelom (MEP) patriacim pod IPBES. Preskúmanie partnerskými expertmi
je kľúčovou súčasťou práce IPBES, aby sa zabezpečilo, že vo svojej práci
bude odrážať celý rad názorov, práca bude kompletná a podľa najvyšších
vedeckých štandardov.
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