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Ασ ωε σιτ ιν τηε ϖορτεξ οφ τηε Χοϖιδ−19 ουτβρεακ, ινδιϖιδυαλ ενεργιεσ αρε φοχυσεδ ον σταψινγ σαφε
ανδ ϕυγγλινγ τηε περσοναλ, σοχιαλ ανδ φινανχιαλ ιmπαχτσ οφ τηε πανδεmιχ ανδ πολιτιχαλ ρεσπονσεσ το
ιτ. Τηεσε ιmπαχτσ αρε προφουνδλψ ρε−σηαπινγ ουρ λιϖεσ, ωιτη mανψ χοmmεντατορσ συγγεστινγ τηατ
‘νορmαλιτψ’ ωιλλ βε περmανεντλψ ρεδεφινεδ φορ αλλ σεχτορσ οφ σοχιετψ. Τηε φυτυρε ισ νοτ χλεαρ
βεχαυσε τηε mαελστροm ισ σο ιντενσε τηατ ιτ ισ υνλικελψ τηατ τηε δυστ ωιλλ σεττλε ανψ τιmε σοον. Τηισ
πανδεmιχ ωιλλ βε ονε οφ τηε mαϕορ γαmε χηανγερσ φορ ηυmανιτψ ιν τηε 21στ Χεντυρψ. Τηε
χονσερϖατιον ιmπαχτσ αρε σετ το βε ηυγε, ανδ τηισ ισ αν υνδερστατεmεντ. Ιτ ισ ρεmαρκαβλε ηοω
λιττλε παστ αττεντιον ηασ βεεν γιϖεν το ιδεντιφψινγ τηε χονσερϖατιον ιmπαχτσ οφ ηυmαν ρεσπονσεσ
το πανδεmιχσ ανδ πρεπαρινγ φορ τηεσε, εσπεχιαλλψ γιϖεν χονσιδεραβλε ινϖεστmεντ ιν γλοβαλ
βιοδιϖερσιτψ ανδ χονσερϖατιον φοχυσεδ ηοριζον σχαννινγ εξερχισεσ οϖερ τηε λαστ δεχαδε (ε.γ.,
Συτηερλανδ ετ αλ. 2020). Χονσερϖατιον σχιεντιστσ, πραχτιτιονερσ ανδ πολιχψ mακερσ mυστ υργεντλψ
αδδρεσσ τηισ λαχκ οφ πρεπαρατιον ανδ ιννοϖατε σολυτιονσ το χονφροντ τηε χηαλλενγεσ αρισινγ φροm
τηε ραδιχαλλψ αλτερεδ εχονοmιχσ, αττιτυδεσ ανδ βεηαϖιουρσ ιmποσεδ βψ Χοϖιδ−19. Ουρ ϕοβ ισ το
τηινκ χρεατιϖελψ ανδ χολλαβορατιϖελψ ωιτη οτηερ σεχτορσ οφ σοχιετψ το ενσυρε τηατ ρεχεντ προγρεσσ ιν
ιmπλεmεντινγ εφφεχτιϖε χονσερϖατιον ανδ προτεχτιον οφ νατυρε ισ νοτ λοστ. Wε mυστ αλσο ινσιστ τηατ
χονσερϖατιονιστσ χοντριβυτε το ρε−σηαπινγ τηε φυτυρε ποστ Χοϖιδ−19 ωορλδ, το ενσυρε τηατ
ποτεντιαλ βενεφιτσ το νατυρε χονσερϖατιον ανδ προτεχτιον αρε ρεαλισεδ. Wε ιδεντιφψ τηρεε βροαδ
χηαλλενγεσ ανδ α διϖερσε σετ οφ ποτεντιαλ ποσιτιϖε δεϖελοπmεντσ, τηατ ρεθυιρε υργεντ αττεντιον
ανδ στρατεγψ δεϖελοπmεντ. Wε χαννοτ αφφορδ το σιτ βαχκ ανδ ωαιτ το σεε ωηατ ηαππενσ ασ τηε
νεω ωορλδ εmεργεσ, ορ το βε υνπρεπαρεδ ωηεν τηε νεξτ πανδεmιχ ηιτσ.
Φυνδινγ
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Χονσερϖατιον αχτιον ωορκσ. Ιν mανψ χασεσ, ωε αλρεαδψ κνοω ηοω το ρεδυχε σπεχιεσ’ εξτινχτιον
ρατεσ (Ηοφφmανν ετ αλ. 2010; Μονροε ετ αλ. 2019) ανδ mακε προγρεσσ ιν εχοσψστεm ρεστορατιον
(Χρουζειλλεσ ετ αλ. 2017; Στρασσβυργ ετ αλ. 2019). Φυνδινγ, χουπλεδ ωιτη ιτσ εφφεχτιϖε υσε, ισ κεψ το
τηεσε συχχεσσεσ. Ασ εχονοmιεσ χοντραχτ ιν ρεσπονσε το τηε φιγητ αγαινστ Χοϖιδ−19, αλλ αρεασ οφ
εξπενδιτυρε βψ ινδιϖιδυαλσ, ινδυστρψ ανδ γοϖερνmεντ ωιλλ βε σθυεεζεδ. Πρεϖιουσ ινϖεστmεντσ ιν
χονσερϖατιον αρε υνλικελψ το βε mαινταινεδ, ανδ τηερε σεεm το βε ϖανισηινγλψ σmαλλ προσπεχτσ οφ
συβσταντιαλ ινχρεασεσ ιν ινϖεστmεντ το τηε λεϖελσ ρεθυιρεδ το mεετ γλοβαλλψ αγρεεδ χονσερϖατιον
ταργετσ (ΜχΧαρτηψ ετ αλ. 2012). Χονσερϖατιον φυνδινγ σηορτφαλλσ ωιλλ βε χοmπουνδεδ βψ ινχρεασεδ
χοmπετιτιον ωιτη ηυmανιταριαν φοχυσεδ χηαριτιεσ ανδ τηε χολλαπσε οφ τηε γλοβαλ εχοτουρισm
mαρκετ δυε το Χοϖιδ−19 τραϖελ ρεστριχτιονσ. Χουντλεσσ ινδιϖιδυαλ δεχισιονσ ον ηοω το ρεπλαχε
λιϖελιηοοδσ πρεϖιουσλψ γαινεδ ϖια εχοτουρισm ωιλλ νεεδ το βε mαδε – ανδ ιν mανψ χασεσ mαψ ωελλ
ρεσυλτ ιν σηιφτσ βαχκ τοωαρδσ mορε ενϖιρονmενταλλψ δεστρυχτιϖε πραχτιχεσ. Ιν τηε λονγερ−τερm,
αυστεριτψ mεασυρεσ τηατ αρε λικελψ το βε ιντροδυχεδ ονχε Χοϖιδ−19 ισ υνδερ χοντρολ αρε βουνδ το
φυρτηερ ρεδυχε ινϖεστmεντ ιν χονσερϖατιον αγενχιεσ ανδ χονσερϖατιον ρεσεαρχη. Τηε γλαρινγ
παραδοξ ωιτη τηεσε φινανχιαλ χονστραιντσ ισ τηατ ινταχτ φυνχτιονινγ εχοσψστεmσ, ωιτη λοω ρατεσ οφ
χονϖερσιον φροm νατυραλ ηαβιτατσ, αρε χριτιχαλ φορ δελιϖερινγ εχοσψστεm σερϖιχεσ ινχλυδινγ
ρεγυλατινγ ζοονοτιχ δισεασε ουτβρεακσ ανδ προϖιδινγ οτηερ ηεαλτη βενεφιτσ (Χυννινγηαm ετ αλ.
2017; Φαυστ ετ αλ. 2018; ΜαχDοναλδ & Μορδεχαι 2019). Χονσερϖατιονιστσ mυστ mακε τηε ηεαλτη
ανδ ωελλ−βεινγ βενεφιτσ οφ τηε νατυραλ ωορλδ ινχρεασινγλψ χλεαρ ανδ αδϖοχατε τηατ ρεσπονσεσ το
τηε χυρρεντ χρισισ mυστ ηαϖε mινιmαλ ιmπαχτ ον λονγερ−τερm δισεασε ρισκσ ασσοχιατεδ ωιτη
ενϖιρονmενταλ δεστρυχτιον. Μιτιγατινγ τηε ρισκ οφ φυτυρε ζοονοτιχ δισεασεσ αβσολυτελψ ρεθυιρεσ
βεττερ χαρε οφ τηε νατυραλ ωορλδ.
Λεγισλατιον, ρεγυλατιον ανδ ενφορχεmεντ
Wιτη πολιτιχαλ αττεντιον φοχυσεδ ον mιτιγατινγ Χοϖιδ−19’σ σοχιεταλ ανδ εχονοmιχ ιmπαχτσ, τηερε ισ
mουντινγ εϖιδενχε οφ εϖερψτηινγ ελσε τηατ τρουβλεσ τηε ωορλδ βεινγ ιγνορεδ. Φορ εξαmπλε, ωιτη
χλιmατε χηανγε, τηε 26τη σεσσιον οφ τηε Χονφερενχε οφ τηε Παρτιεσ (ΧΟΠ 26) ηασ βεεν ποστπονεδ
υντιλ 20211. Dεσπιτε ρεχεντ σηορτ−τερm φαλλσ ιν γρεενηουσε γασ εmισσιονσ δυε το εχονοmιχ
σηυτδοωνσ, τηισ στιλλ σιγνιφιχαντλψ εατσ ιντο τηε ναρροω τιmε mαργιν αϖαιλαβλε το κεεπ χλιmατε
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χηανγε ωιτηιν ‘σαφε’ λιmιτσ (Λαmονταγνε ετ αλ. 2019). Dατεσ φορ τηε ΥΝ 2020 Βιοδιϖερσιτψ
Χονφερενχε, ανδ σοmε ασσοχιατεδ ωορκινγ γρουπσ, ηαϖε αλσο βεεν πυσηεδ βαχκ – δελαψινγ τηε
χριτιχαλ τασκ οφ αγρεεινγ τηε ποστ−2020 γλοβαλ βιοδιϖερσιτψ φραmεωορκ2. Ατ ρεγιοναλ λεϖελσ,

ιmπλεmεντινγ τηε ΕΥ’σ “φαρm το φορκ” στρατεγψ, αιmεδ ατ ρεδυχινγ αγριχυλτυραλ πολλυτιον, ηασ βεεν
φυρτηερ δελαψεδ ιν ρεσπονσε το πρεσσυρεσ ον τηε φαρmινγ σεχτορ. ΥΚ χιτιεσ αρε ποστπονινγ χλεαν αιρ
ζονε πλανσ δυε το τηε Χοϖιδ−19 χρισισ3.
Τηερε ισ mουντινγ εϖιδενχε τηατ ιλλεγαλ ωιλδλιφε περσεχυτιον ισ γροωινγ, ινχλυδινγ ινχρεασεσ ιν
ραπτορ περσεχυτιον ιν Ευροπε4, ιλλεγαλ ηυντινγ ιν Μαλτα ανδ βυσηmεατ ανδ ιϖορψ ποαχηινγ ιν Αφριχα
ανδ Ασια5. Ιν Βραζιλ, ιλλεγαλ δεφορεστατιον ρατεσ φορ αγριχυλτυραλ εξπανσιον ανδ mινινγ αππεαρ το βε
ινχρεασινγ ασ ενφορχεmεντ αγενχιεσ σχαλε βαχκ δεπλοψmεντ δυε το Χοϖιδ−196. Τηεσε τρενδσ αρε
γενεραλλψ δριϖεν βψ ρεδυχεδ ρισκ οφ χριmεσ βεινγ δετεχτεδ δυε το ρεστριχτεδ αχχεσσ το τηε
χουντρψσιδε, χοmβινεδ ωιτη ρεδυχεδ ενφορχεmεντ αχτιϖιτψ, βυτ ιν σοmε χασεσ ωιλλ αλσο βε δριϖεν
βψ τηε χολλαπσε οφ αλτερνατιϖε, mορε ενϖιρονmενταλλψ φριενδλψ λιϖελιηοοδσ. Ασ εχονοmιεσ αττεmπτ
το ρεχοϖερ φροm τηε πανδεmιχ’σ φινανχιαλ ιmπαχτ, τηερε ισ αν ινχρεασινγ ρισκ τηατ ενϖιρονmενταλ
ανδ χλιmατε ρεγυλατιονσ ωιλλ βε πυσηεδ βαχκ. Σοmε ινδιϖιδυαλσ ανδ οργανισατιονσ αρε αλρεαδψ
τακινγ τηε οππορτυνιτψ το ωεακεν τηεσε ρεγυλατιονσ ωηιλε πυβλιχ αττεντιον ισ διρεχτεδ ελσεωηερε,
προϖιδινγ α φορεταστε οφ τηισ ποτεντιαλ φυτυρε. Τηε ΥΣ Ενϖιρονmενταλ Προτεχτιον Αγενχψ (ΕΠΑ), φορ
εξαmπλε, ισσυεδ α σωεεπινγ συσπενσιον οφ ιτσ ενφορχεmεντ οφ ενϖιρονmενταλ λαωσ ον 26τη Μαρχη,
τελλινγ χοmπανιεσ τηεψ ωουλδ νοτ νεεδ το mεετ τηε φυλλ σετ οφ ενϖιρονmενταλ στανδαρδσ δυρινγ
τηε χοροναϖιρυσ ουτβρεακ7. Σιmιλαρλψ, Ινδονεσια ηασ χεασεδ τηε χερτιφιχατιον σχηεmε φορ λεγαλ
τιmβερ, ρεπορτεδλψ ιν ρεσπονσε το φαλλινγ τιmβερ εξπορτσ, στοκινγ φεαρσ οφ αν ιλλεγαλ λογγινγ βοοm8.
Σοmε οφ τηεσε τρενδσ, εσπεχιαλλψ σπικεσ ιν βυσηmεατ τραδε ανδ δεφορεστατιον, ωιλλ ινχρεασε τηε
ρισκ οφ φυτυρε ζοονοτιχ δισεασε ουτβρεακσ (Χυννινγηαm ετ αλ. 2017; Φαυστ ετ αλ. 2018).
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Τραϖελ ρεστριχτιονσ
Τηε φιρστ ρεαχτιον οφ mανψ γοϖερνmεντσ ανδ ινστιτυτιονσ το Χοϖιδ−19 ηασ βεεν το ρεδυχε τηε ρισκ
οφ σπρεαδινγ τηε ινφεχτιον. Σοχιαλ διστανχινγ ανδ νον−εσσεντιαλ τραϖελ/ωορκ ρυλεσ ηαϖε mεαντ τηατ
mανψ (αλβειτ νοτ αλλ) φιελδ τριπσ ανδ φιελδ σεασονσ ηαϖε βεεν χανχελλεδ ορ ποστπονεδ. Ιν αδδιτιον το
τηε διρεχτ ιmπαχτσ ον mανψ ρεσεαρχη προϕεχτσ ανδ ποστγραδυατε ρεσεαρχη στυδεντσ, τηισ mεανσ
τηατ mανψ σπεχιεσ ρεχοϖερψ προγραmmεσ ανδ σιτε ρεστορατιον ινιτιατιϖεσ αρε υναβλε το χοντινυε
χριτιχαλ ωορκ. Τηε Νεω Ζεαλανδ Γοϖερνmεντ, φορ εξαmπλε, ηασ ηαλτεδ ινϖασιϖε πρεδατορ τραπ
χηεχκσ ον πυβλιχ λανδ9. Μονιτορινγ προγραmmεσ οφ ωιλδλιφε ποπυλατιονσ, χοmmυνιτιεσ ανδ

εχοσψστεmσ αρε αλσο νοτ τακινγ πλαχε. Τηισ ωιλλ ηαϖε λονγ−τερm χονσεθυενχεσ φορ ουρ
υνδερστανδινγ οφ βιοδιϖερσιτψ δψναmιχσ τηρουγη τηε λοσσ οφ δατα σεθυενχεσ τηατ ηαϖε ρυν φορ
δεχαδεσ. Τηισ ισ εσπεχιαλλψ διστρεσσινγ βεχαυσε ωε αρε mισσινγ τηε οππορτυνιτψ το χαπτυρε
βιοδιϖερσιτψ ρεσπονσεσ το ρελαξατιον οφ αντηροπογενιχ πρεσσυρεσ αρισινγ φροm Χοϖιδ−19, συχη ασ
ρεδυχεδ ροαδ τραφφιχ, αιρ πολλυτιον, ανδ νυmβερσ οφ πεοπλε ϖισιτινγ τηε χουντρψσιδε ανδ προτεχτεδ
αρεασ. Νοω ισ τηε τιmε το στεπ υπ δεϖελοπmεντ ανδ ινϖεστmεντ ιν νεω ωαψσ οφ οβσερϖινγ νατυρε
ρεmοτελψ, φορ εξαmπλε τηρουγη αδϖανχεσ ιν ροβοτιχσ ορ αχουστιχ ρεχορδινγ σψστεmσ, τηατ δο νοτ
ρελψ ον ρεσεαρχηερσ βεινγ πρεσεντ ον τηε γρουνδ το γατηερ δατα. Τηισ ισ τηε ονλψ ωαψ το ενσυρε
τηατ φυτυρε πανδεmιχσ δο νοτ πυνχτυρε λονγ−τερm mονιτορινγ δατασετσ.
Α σεχονδ ισσυε ισ τηατ mανψ χοmmυνιτψ−βασεδ χονσερϖατιον προϕεχτσ ιν χουντριεσ ωιτη λοω γροσσ
νατιοναλ ινχοmε περ χαπιτα αρε ρελιαντ ον τηε ινπυτ, φινανχιαλ ανδ οτηερωισε, φροm ινδιϖιδυαλσ ανδ
ινστιτυτιονσ φροm ελσεωηερε ωιτηιν τηοσε χουντριεσ ανδ mορε αφφλυεντ ονεσ. Wιτη τραϖελ
ρεστριχτιονσ ρεδυχινγ ενγαγεmεντ ωιτη τηεσε χοmmυνιτιεσ, τηερε ισ τηε ποτεντιαλ φορ χοmmυνιτψ
χονσερϖατιον ανδ εδυχατιον προϕεχτσ το φολδ, ορ λοχαλ χοmmυνιτιεσ το σεεκ οτηερ λιϖελιηοοδσ
ινχλυδινγ φροm ωιλδλιφε εξπλοιτατιον. Ασ υνιϖερσιτιεσ χανχελ συmmερ φιελδ σχηοολσ ανδ στυδψ αβροαδ
προγραmσ ωηολεσαλε, σιγνιφιχαντ φινανχιαλ συππορτ ισ αλσο λοστ το φιελδ ρεσεαρχη χεντρεσ ανδ λοχαλ
χοmmυνιτιεσ.
Φιναλλψ, εχοτουρισm ισ α mαϕορ ρεϖενυε εαρνερ φορ mανψ χοmmυνιτιεσ. Τηε λαχκ οφ τραϖελ ανδ τηε
ιmπαχτ τηατ τηισ ηασ ον τουρισm ινφραστρυχτυρε, τηινκ χλοσυρε οφ αιρλινεσ ανδ αιρ ρουτεσ, ωιλλ ρεmοϖε
τηατ σουρχε οφ λιϖελιηοοδσ φορ τηεσε ινδιϖιδυαλσ ανδ χοmmυνιτιεσ. Τηερε ισ α σιγνιφιχαντ ρισκ τηατ
τηεψ, ανδ οτηερσ φαχινγ ινχρεασινγ ποϖερτψ, ωιλλ τυρν το αλτερνατιϖε mεανσ οφ mονετισινγ τηε
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ωιλδλιφε τηατ λιϖεσ ιν τηεσε ρεγιονσ. Τηειρ αβιλιτψ το δο σο ωιλλ βε φαχιλιτατεδ βψ ρεδυχεδ ινϖεστmεντ
οφ εχοτουρισm φυνδσ ιν τηε ενφορχεmεντ οφ νατυραλ ρεσουρχε mαναγεmεντ ρυλεσ.
Οππορτυνιτιεσ αωαιτ
Τηερε ισ στιλλ χονσιδεραβλε δεβατε αβουτ τηε πρεχισε οριγινσ οφ Χοϖιδ−19, αλτηουγη ιτ ισ λικελψ το
ηαϖε οριγινατεδ ιν βατσ ανδ τρανσmιττεδ το ηυmανσ ϖια ανοτηερ σπεχιεσ, ποτεντιαλλψ πανγολινσ
(Ζηανγ ετ αλ. 2020). Dοmεστιχ ανιmαλ, λιϖεστοχκ ανδ ωιλδλιφε mαρκετσ ηαϖε λονγ βεεν ιδεντιφιεδ ασ
α mαϕορ ρισκ φαχτορ ιν προmοτινγ ζοονοτιχ ουτβρεακσ ανδ αρε λινκεδ το τηε εmεργενχε οφ ηυmαν
ινφεχτιονσ βψ οτηερ ϖιραλ πατηογενσ ινχλυδινγ οτηερ χοροναϖιρυσεσ ανδ ΗΙς τψπε ϖιρυσεσ (ε.γ., Wοο
ετ αλ. 2006; ϖαν Ηευϖερσωψν & Πεετερσ 2007). Wηιλστ τηερε ισ τηε ποτεντιαλ φορ α πυβλιχ ϖενδεττα
αγαινστ σπεχιεσ περχειϖεδ το βε τηε χαυσε οφ τηε ϖιρυσ (Κινγστον 2016), τηερε ισ αλσο αν
υνπρεχεδεντεδ οππορτυνιτψ το εδυχατε τηε πυβλιχ αβουτ τηε ρισκσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε
χονσυmπτιον οφ ωιλδλιφε, ανδ αππλψ πρεσσυρε το χλοσε δοων, ορ ατ λεαστ βεττερ ρεγυλατε, ωιλδλιφε
mαρκετσ. Σοmε συχη Ασιαν mαρκετσ ηαϖε αλρεαδψ βεεν τεmποραριλψ σηυτ, ρεδυχινγ τηε λεγαλ ανδ
ιλλεγαλ τραδε ιν ωιλδλιφε σπεχιεσ, βυτ ζοονοτιχ δισεασε εmεργενχε φροm ωιλδλιφε τραδε ανδ
χονσυmπτιον χουλδ αρισε ον ανψ χοντινεντ. Wηιλστ τηερε ισ α ρισκ οφ α ρεσυργεντ βλαχκ−mαρκετ ιν
ωιλδλιφε τραδε, ασ ηαππενεδ ωηεν α βαν ωασ αττεmπτεδ ιν 2003 ιν ρεσπονσε το τηε ΣΑΡΣ
ουτβρεακ10, τηερε αρε χλεαρ οππορτυνιτιεσ φορ ρεφορmινγ ωιλδλιφε τραδε ανδ εασινγ πρεσσυρε ον ωιλδ
ποπυλατιονσ. Τηερε ισ α mορε γενεραλ νοταβλε οππορτυνιτψ φορ πυβλιχ εδυχατιον ον τηε λινκσ
βετωεεν κεψ πρεσσυρεσ ον βιοδιϖερσιτψ, συχη ασ δεφορεστατιον ανδ ωιλδλιφε τραδε ανδ
χονσυmπτιον, ανδ τηε ρισκ οφ πανδεmιχσ (Χυννινγηαm ετ αλ. 2017; Φαυστ ετ αλ. 2018; ΜαχDοναλδ
& Μορδεχαι 2019). Συχη εδυχατιον προγραmmεσ χοmβινεδ ωιτη πεοπλε’σ περσοναλ εξπεριενχε οφ
τηε σεϖερε αδϖερσε ιmπαχτσ οφ πανδεmιχσ χουλδ βε α ποωερφυλ φορχε ιν λοββψινγ δεχισιον mακερσ
το ενηανχε ενϖιρονmενταλ προτεχτιον.

Οϖερ ονε τηιρδ οφ τηε γλοβε’σ ηυmαν ποπυλατιον αρε χυρρεντλψ ιν σοmε φορm οφ λοχκ−δοων, ωιτη
δαιλψ αχτιϖιτιεσ χυρταιλεδ το τηειρ ηοmε ορ χλοσε συρρουνδινγσ. Wιτη λιmιτεδ σουρχεσ οφ
εντερταινmεντ αϖαιλαβλε, mανψ οφ τηεσε πεοπλε αρε φινδινγ σολαχε ιν οβσερϖινγ ωιλδλιφε αρουνδ
τηειρ ηοmε ανδ ρετυρνινγ το ηοmε−βασεδ αχτιϖιτιεσ ινχλυδινγ γαρδενινγ. Τηερε ισ γρεατ ποτεντιαλ
ηερε φορ χονσερϖατιονιστσ το ηελπ πεοπλε τηρουγη τηε λοχκ−δοων βψ στρενγτηενινγ τηεσε βονδσ
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ωιτη νατυρε, τηρουγη γαρδεν−βασεδ χιτιζεν σχιενχε προγραmmεσ ανδ ενχουραγινγ mορε ωιλδλιφε
φριενδλψ mαναγεmεντ οφ γαρδενσ. Γιϖεν ινχρεασεδ υρβανισατιον ανδ τηε ιναππροπριατε
mαναγεmεντ οφ mυχη υρβαν γρεενσπαχε, συχη χηανγεσ αρε α κεψ ρεθυιρεmεντ φορ mαξιmισινγ
υρβαν βιοδιϖερσιτψ (Αρονσον ετ αλ. 2017). Μορε γενεραλλψ, φοργινγ νεω λονγ−τερm βονδσ ωιτη
νατυρε ισ α περθυισιτε φορ mαινταινινγ φυτυρε δονατιονσ το χονσερϖατιον φυνδερσ (ηελπινγ το mεετ
τηε φιρστ χηαλλενγε) ανδ γενερατινγ πυβλιχ πρεσσυρε ον πολιτιχιανσ το ινχλυδε χονσερϖατιον
οβϕεχτιϖεσ ωηεν πλαννινγ τηε ποστ Χοϖιδ−19 ωορλδ (ηελπινγ το mεετ τηε φιρστ ανδ σεχονδ
χηαλλενγεσ).

Τηερε αρε οτηερ ωαψσ ιν ωηιχη ηυmανιτψ χαν δο τηινγσ διφφερεντλψ ποστ Χοϖιδ−19. Τηε σοχιαλ
διστανχινγ mεασυρεσ τηατ χυρρεντλψ αχχοmπανψ λοχκ−δοωνσ αρε πρεδιχτεδ το ρεmαιν ιν πλαχε ιν
σοmε φορm φορ mανψ mοντησ – συφφιχιεντλψ λονγ φορ νεω ηαβιτσ το φορm. Dαρε ωε ηοπε τηατ
φαmιλιαριτψ ωιτη ηοmε ωορκινγ, ρεmοτε mεετινγσ ανδ νετωορκινγ ωιλλ δελιϖερ α νεω νορmαλ οφ
σιγνιφιχαντλψ ρεδυχεδ χοmmυτινγ το ωορκ ανδ ιντερνατιοναλ βυσινεσσ τραϖελ, ινχλυδινγ βψ
χονσερϖατιον βιολογιστσ, τηατ εναβλε σοmε οφ τηε χυρρεντ mαρκεδ φαλλσ ιν αιρ πολλυτιον ανδ
γρεενηουσε γασ εmισσιονσ το βε mαινταινεδ?

Ηυmανιτψ ηασ δεmονστρατεδ ιτσ ρεσιλιενχε το γλοβαλ σηοχκσ, ινχλυδινγ βουνχινγ βαχκ φροm τωο
ωορλδ ωαρσ ανδ πρεϖιουσ πανδεmιχσ ινχλυδινγ τηε Γρεατ Πλαγυε ανδ τηε “Σπανιση” φλυ.
Υνφορτυνατελψ, ωε αλσο δεmονστρατε φαιλυρε το λεαρν φροm ουρ παστ mιστακεσ υνδερ τηε φαλσε
ιmπρεσσιονσ τηατ εϖερψτηινγ ωιλλ βε φινε. Τηε χονσερϖατιον χοmmυνιτψ, λικε mυχη οφ τηε ωορλδ,
σεεmσ το ηαϖε βεεν χαυγητ οφφ−γυαρδ βψ τηε ραπιδλψ υνφολδινγ ανδ εσχαλατινγ ιmπαχτσ οφ Χοϖιδ−19.
Wε mυστ mινιmισε τηε νεγατιϖε ιmπαχτσ ασ mυχη ασ ποσσιβλε ωηιλε ρεmαινινγ ϖιγιλαντ το ιδεντιφψ
ανδ χουντερ αντι−ενϖιρονmενταλ εφφορτσ, τακε αδϖανταγε οφ τηε οππορτυνιτιεσ το ενηανχε
χονσερϖατιον, ανδ ενσυρε τηατ τηε χονσερϖατιον χοmmυνιτψ ισ βεττερ πρεπαρεδ φορ τηε νεξτ
πανδεmιχ.

Αχκνοωλεδγεmεντσ
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Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το τηανκ ϑυλιε Κ. Ψουνγ φορ ηερ ϖαλυαβλε χοmmεντσ ανδ ινπυτ ον τηισ
εδιτοριαλ. Τηε οπινιονσ εξπρεσσεδ ιν τηισ εδιτοριαλ αρε τηοσε οφ τηε αυτηορσ ανδ δο νοτ νεχεσσαριλψ
ρεπρεσεντ τηε ϖιεωσ οφ τηειρ εmπλοψερσ ορ αφφιλιατεδ ινστιτυτιονσ.
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