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Σχιενχε−Πολιχψ Ιντερφαχεσ 

 

ϑον Χ. Λοϖεττ ανδ Ελιασ Νκιακα 

 

Σχηοολ οφ Γεογραπηψ, Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ, Λεεδσ ΛΣ2 9ϑΤ, ΥΚ 

 

Εmαιλ: ϕ.λοϖεττ≅λεεδσ.αχ.υκ 

 

Α ρεχεντ αναλψσισ οφ ποπυλατιον λοσσ ιν τερρεστριαλ ϖερτεβρατε δεmονστρατεσ デｴ;デ デｴW E;ヴデｴげゲ 
σιξτη mασσ εξτινχτιον ισ mορε αδϖανχεδ τηαν ινδιχατεδ βψ τηε χοmπλετε λοσσ οφ σπεχιεσ 

(Χεβαλλοσ, Εηρλιχη & Dριζο, 2017). Ποπυλατιον δεχλινεσ γραδυαλλψ εροδε τηε αβιλιτψ οφ σπεχιεσ 

το συρϖιϖε, mακινγ τηεm mορε ϖυλνεραβλε το ηαβιτατ λοσσ ορ χηανγε. Τηε αναλψσισ υσεσ 

ρεδυχτιον ιν τηε ρανγε οφ λιονσ (Παντηερ λεο) ασ αν εξαmπλε. Ονχε ωιδεσπρεαδ τηρουγηουτ 

Αφριχα, σουτηερν Ευροπε, τηε Μιδδλε Εαστ ανδ νορτη−ωεστερν Ινδια, Αφριχαν λιονσ αρε νοω 

ρεστριχτεδ το α φεω Αφριχαν νατιοναλ παρκσ ανδ Ασιαν λιονσ το τηε Γιρ Φορεστ ιν Ινδια. Τηε λιον ισ 

ﾐﾗデ ;ﾉﾗﾐWく AﾐﾗデｴWヴ ヴWIWﾐデ ゲデ┌S┞ ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ デｴ;デ デｴW ┘ﾗヴﾉSげゲ ﾉ;ヴｪWゲデ I;ヴﾐｷ┗ﾗヴWゲ ;ヴW 
εξπεριενχινγ συβσταντιαλ ρανγε χοντραχτιονσ, ωιτη τηε εξτεντ οφ ινταχτ χαρνιϖορε γυιλδσ φαλλινγ 

φροm 96% οφ τηε ωορλδ∋σ λανδ το 34% (Wολφ & Ριππλε, 2017). Αρεασ ωιτη ηιγη ρυραλ ποπυλατιον 

δενσιτψ, mανψ χαττλε ανδ αγριχυλτυραλ ιντενσιφιχατιον ωερε mοστ λικελψ το βε αφφεχτεδ. 

 

Τηισ χοντινυεδ ποπυλατιον λοσσ ισ δεσπιτε ρεπεατεδ χαλλσ φορ χονσερϖατιον, λουδλψ εξπρεσσεδ 

χονχερν αβουτ εξτινχτιον, στρονγλψ ωορδεδ δεχλαρατιονσ, πολιχψ αγρεεmεντσ, πλανσ ανδ 

ταργετσ. Φορ εξαmπλε, τηε τεντη mεετινγ οφ τηε Χονφερενχε οφ τηε Παρτιεσ το τηε Χονϖεντιον 

ον Βιολογιχαλ Dιϖερσιτψ ιν 2010 δρεω υπ α λιστ οφ τιmε−βουνδ ταργετσ, τηε Αιχηι Βιοδιϖερσιτψ 

Ταργετσ, φορ τηε περιοδ 2011 το 2020. T;ヴｪWデ ヱヲ ゲデ;デWゲ デｴ;デ さB┞ ヲヰヲヰ デｴW W┝デｷﾐIデｷﾗﾐ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾐ 
τηρεατενεδ σπεχιεσ ηασ βεεν πρεϖεντεδ ανδ τηειρ χονσερϖατιον στατυσ, παρτιχυλαρλψ οφ τηοσε 

ﾏﾗゲデ ｷﾐ SWIﾉｷﾐWが ｴ;ゲ HWWﾐ ｷﾏヮヴﾗ┗WS ;ﾐS ゲ┌ゲデ;ｷﾐWSくざ TｴW CWH;ﾉﾉﾗゲ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΑ) αναλψσισ 

ινδιχατεσ τηατ τηισ ταργετ, φυνδαmενταλ το πρεϖεντινγ τηε σιξτη mασσ εξτινχτιον, ωιλλ νοτ βε 

mετ. 

 

Σο, ωηατ ισ ηαππενινγ? Τηε ρεσεαρχη ρεσυλτσ αρε χλεαρ ενουγη. Σχιεντιστσ αρε χοmmυνιχατινγ 

τηε ρεσυλτσ ιν αχαδεmιχ ϕουρναλσ, τηε κεψ mεσσαγεσ αρε βεινγ ωιδελψ ρεπορτεδ ιν ποπυλαρ 

mεδια ανδ ιντερνατιοναλ γατηερινγσ ατ χονϖεντιονσ αρε νοδδινγ ωισελψ. Ψετ τηερε ισ α 

ψαωνινγ γυλφ βετωεεν τηε σχιενχε ανδ πολιχψ ιmπλεmεντατιον. Τηισ γαπ ισ νοτ ονλψ εϖιδεντ ιν 

βιοδιϖερσιτψ λοσσ; ινδεεδ τηισ χαν βε ρεγαρδεδ ασ α σψmπτοm οφ α γενεραλ δισϕυνχτιον 

βετωεεν σχιεντιφιχ ενδεαϖουρ ανδ αχτιον ατ α νατιοναλ ανδ λοχαλ λεϖελ. Χλιmατε χηανγε 

mιτιγατιον ανδ αδαπτατιον ισ ανοτηερ εξαmπλε ωηερε οϖερωηελmινγ σχιεντιφιχ εϖιδενχε ισ νοτ 

βεινγ τρανσλατεδ ιντο λανδ υσε πλαννινγ ανδ ρεδυχινγ τηε ϖυλνεραβιλιτψ οφ χοmmυνιτιεσ λικελψ 

το βε αφφεχτεδ βψ mορε φρεθυεντ χλιmατιχ εξτρεmεσ. Βιοδιϖερσιτψ δεχλινε ωιλλ βε εξαχερβατεδ 

βψ χλιmατε χηανγε τηρουγη λοσσ οφ χλιmατιχαλλψ δετερmινεδ εχολογιχαλ νιχηεσ; ανδ τηερε χουλδ 

βε σιγνιφιχαντ φεεδβαχκ mεχηανισmσ, συχη ασ γρεενηουσε γασ εmισσιονσ φροm τηε mασσιϖε 

πεατ δεποσιτσ ιν τηε Χονγο (Dαργιε ετ αλ. 2017) χαυσεδ βψ σουτηωαρδ σηιφτσ οφ τηε χεντραλ 

Αφριχαν φορεστσ (ΜχΧλεαν ετ αλ. 2005). Βυτ εσσεντιαλλψ ιτ ωιλλ βε τηε εφφεχτ οφ χλιmατε χηανγε 

ον πεοπλε τηατ ωιλλ δετερmινε τηε φατε οφ Αφριχαν βιοδιϖερσιτψ, ασ χλιmατε−ινδυχεδ mιγρατιον 

οφ πεοπλε, χαττλε ανδ αγριχυλτυρε ωιλλ υσυρπ λανδ χυρρεντλψ ηολδινγ σπεχιεσ−ριχη εχοσψστεmσ. 



 

Wε ρεχεντλψ ινϖεστιγατεδ τηε σχιενχε−πολιχψ ιντερφαχε ασ παρτ οφ ρεσεαρχη ιντο τηε ιmπαχτ οφ 

χλιmατε ανδ ηψδρολογιχαλ χηανγεσ ον σοχιαλ ανδ εχολογιχαλ ϖυλνεραβιλιτψ ιν τηε Λακε Χηαδ 

Βασιν (Νκιακα, Ναωαζ, Λοϖεττ, 2017α,β; 2016α,β). Ουρ χονχερν ωασ τηατ ρεσεαρχη οφτεν δοεσ 

νοτ χοντριβυτε το πολιχψ δεϖελοπmεντ τηατ χαν σολϖε σοχιεταλ προβλεmσ, τηερε αππεαρσ το βε 

τωο παραλλελ λινεσ τηατ δο νοτ ιντερσεχτ. Το ρεδυχε ρεσεαρχηερ−βιασ ωε υσεδ Θ−mετηοδολογψ 

(Βαρρψ & Προοπσ, 1999) το ιντερϖιεω α ρανγε οφ πολιχψ στακεηολδερσ ιν γοϖερνmεντ, νον−

γοϖερνmενταλ οργανισατιονσ ανδ αχαδεmια το ρεϖεαλ δισχουρσεσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν 

σχιενχε ανδ πολιχψ (Νκιακα ανδ Λοϖεττ, ιν πρεπ). Τηρεε διστινχτ δισχουρσεσ εmεργεδ. Φιρστλψ, 

τηερε ωασ α γενεραλ ρεχογνιτιον τηατ χλιmατε χηανγε ωουλδ λεαδ το ϖυλνεραβιλιτψ ανδ ινχρεασε 

φοοδ ινσεχυριτψ. Τηε σεχονδ δισχουρσε ηιγηλιγητεδ τηε εσσεντιαλ ρολε οφ πολιτιχαλ λεαδερσηιπ 

φορ εφφεχτιϖε αχτιον; ανδ τηε τηιρδ δισχουρσε φοχυσεδ ον ινχεντιϖεσ ανδ ιδεντιφιεδ τηε νεω 

πολιχιεσ ανδ ινστιτυτιονσ νεεδεδ το χοπε ωιτη τηε εmεργινγ χηαλλενγεσ. Ηοωεϖερ, τηε πολιχψ 

mακερσ αδδεδ α νοτε οφ χαυτιον: σχιεντιστσ αλσο νεεδ το τρανσλατε υνχερταιντιεσ ιντο ρισκ 

ασσεσσmεντσ τηατ ωερε ρελεϖαντ φορ πλαννινγ ανδ δεχισιον mακινγ.  

 

Αϖερτινγ α σιξτη εξτινχτιον ρεθυιρεσ mορε τηαν ασσεσσινγ σπεχιεσ δεχλινεσ, ιτ ρεθυιρεσ 

σιγνιφιχαντ, mεανινγφυλ ανδ ηονεστ ενγαγεmεντ οφ σχιεντιστσ ιν τηε πολιτιχαλ προχεσσ. 

Dεχισιον mακερσ νοτ ονλψ νεεδ το υνδερστανδ ανδ αππρεχιατε τηε προβλεm ασ φραmεδ βψ 

σχιεντιστσ, σχιεντιστσ ηαϖε το mακε τηε εφφορτ το αππρεχιατε τηε πρεσσυρεσ ανδ δεmανδσ 

εξπεριενχεδ βψ πολιχψ mακερσ. Wηεν λοχαλ χοmmυνιτιεσ αρε συβϕεχτ το ινχρεασινγ χλιmατε 

εξτρεmεσ ανδ αππροπριατιον οφ λανδ φορ αγριχυλτυρε ορ νατιοναλ παρκσ; ανδ λαργε χαρνιϖορεσ 

αρε εατινγ λιϖεστοχκ, ορ ωορσε, κιλλινγ πεοπλε, τηεν χονφλιχτσ οφ ϖαλυεσ αρε ινεϖιταβλε. 

Ρεσπεχτινγ λοχαλ κνοωλεδγε, ανδ ωορκινγ ωιτη χοmmυνιτιεσ το ρεσολϖε ανδ τρανσφορm τηεσε 

χονφλιχτσ, σηουλδ βε αν ιντεγραλ παρτ οφ σχιεντιφιχ ρεσεαρχη, συχη ασ τηε αππροαχη αδοπτεδ βψ 

τηε Ρυαηα Χαρνιϖορε Προϕεχτ (ηττπ://ωωω.ρυαηαχαρνιϖορεπροϕεχτ.χοm). 
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