Fajok kipusztulásának, a biodiverzitás csökkenésének okai
MARINKOV Jelena biológia szakos egyetemi hallgató összeállítása
A tudósok egy része úgy tartja, hogy a Föld 4,53 milliárd évvel ezelőtt jött létre, és az
egyszerű életformák, az első élőlények körülbelül 3,5 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki. Az
összes fajból, ami eddig létezett a Földön, mintegy 99 százalék kipusztult, és manapság csak
egy százalék létezik. Mások szerint még ennél is kevesebb, mindössze 0,1 százalék él ma is.
Most a Földön körülbelül 1 750 000 fajról tudunk, de ez az adat is vitatható. Egyes elemzések
azt mutatják, hogy ennél sokkal több faj élhet a világon – 80 millió, néhol olyan adat is
megtalálható, hogy 100 000 000. A fajok végleges számának kérdésében a legfőbb probléma
az, hogy még nagyon sok olyan terület van a Földön, ahová emberi láb még nem lépett.
További problémát jelent annak a megállapítása, hogy az emberi tevékenység hogyan
hat ki a fajok kipusztulására. Minden kutatás arra utal, hogy a mai világban a fajkipusztulás
százszor, vagy akár ezerszer is nagyobb a normálisnál. Ugyanis a fajok kipusztulása teljesen
normális és természetes folyamat. Megfigyelhető, hogy a természet egyfolytában változik, és
bizonyos fajok jobban tudnak alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, míg mások számára az
ilyen változások nagymértékben negatívak.
A fajok kipusztulásának okai számosak, de a leggyakoribbak a következők:
- Az élőhely vesztése
- Idegen fajok bevezetése / introdukciója
- Túlzott kizsákmányolás és illegális kereskedelem
- Környezetszennyezés
- Betegségek
- Globális éghajlatváltozások
Stb.
Élőhely veszítése – Minden egyes élőhelyen lehetnek bizonyos életkörülmények,
melyek az egyik, vagy a másik faj számára megfelelőek. Például van elég víz és táplálék a
növekedéshez és a szaporodásához. Minél inkább alkalmazkodott egy faj ehhez az élőhelyhez,
annál nehezebben tud majd alkalmazkodni egy másik élőhelyhez, ahová kényszerül.
Példáként lehet említeni a trópusi erők gyors kipusztulását, kipusztítását. A trópusi erdőkben
az összes ma ismert fajnak a fele él. A tudósok véleménye szerint két másodpercként
elpusztul egy futballpálya nagyságú trópusi erdőterület. El sem képzelhető, hogy mekkora
ennek a kártétele. 1960 – 1990 periódusban a trópusi erdők 20 százaléka kipusztult. 1990 –
1998 periódusban, mindössze 8 év alatt, kiszárították a mocsarak 50 százalékát, és tönkre lett
téve a korallzátonyok 35 százaléka. Ilyen ütemű pusztulás esetén az összes korallzátony 30 év
múlva teljesen tönkremegy. A nagyméretű ipari fejlődés, az útépítés vezető szerepet játszik a
fajok kipusztulásában, az élőhelyek csökkenésében, a populációk szétválasztásában.
Idegen fajok bevezetése / introdukciója – Minden élőhelyen bizonyos idő után kialakul
az együtt élő fajok száma és a közöttük működő kapcsolatrendszer. Egy idegen, nem oda való
faj bevezetése megbonthatja ezt a harmóniát, aminek következtében egyes fajok kipusztulnak,
ami más fajok életciklusára is kihat, mindez a fajszám csökkenéséhez, vagy végleges
fajkipusztulásához is vezethet Az idegen fajok, természetes ellenségeik hiányában sokszor
nagyon gyorsan alkalmazkodnak az új környezethez, felhasználják az ott élő fajok
tápanyagait, vízforrásait, és növények esetében elfoglalják az élőhelyet is. Példáként lehet
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említeni a parlagfüvet (Ambrosia), amit az ember hozott be Európa területére. Ez a növény
elfoglalja más növények élőhelyét, az embereknél pedig virágporával allergiát okoz.
Túlzott kizsákmányolás és illegális kereskedelem – Az illegális fegyverkereskedelem,
kábítószer kereskedelem, prostitúció mellet a védett fajok egyedeivel történő kereskedelem is
igen elterjedt a világban. A védett állatokat az orvvadászok befogják, megölik, bőrüket,
agyarukat vagy más testrészüket eladják. Más esetekben az elhullott állatok testrészeit
dolgozzák fel és adják el a gyűjtőknek. Olyan esetek is vannak, hogy az emberek védett
állatokat tartanak háziállatként. Ilyen körülmények között az állat nem tud szaporodni, a
fajállomány megőrzéséhez nem tud hozzájárulni. Annak ellenére, hogy úgymond fejlett
világban élünk, sok országban még mindig hisznek egyes állatok testrészeinek mágikus
gyógyító hatásában. Legszélsőségesebb példáként említjük a tigrist, egyesek azt hiszik, hogy
szerveinek és testrészeinek mágikus gyógyító hatása van. A tudósok szerint e hiedelem
minden nap meghal legalább egy tigris. Emlékeztetőül a 20. század kezdete óta máig a
tigrisek száma legalább 95 százalékkal csökkent, és a faj a kipusztulás határán van. Tehát az
ember bizonyos fajokat túlságosan kizsákmányol, ezért azokat a kipusztulás fenyegeti.
Példáként említhetjük a bálnákat is, melyeket a zsírjuk, olajuk miatt vadásznak. A halfajok
többsége lassan kipusztul, mert túlságosan lehalásszák azokat. Ma a macskafélék családjából
egyedül talán csak a házimacska nem veszélyeztetett.
Környezetszennyezés – A mezőgazdasági mérgek nagymértékű felhasználása sok faj
kipusztulásához vezet. A gyomirtó szerekben, a rovarirtókban és egyebekben olyan mérgek
találhatók, melyek az állatfajok és a növényfajok számára is pusztító hatásúak. Ezek a mérgek
sokáig maradhatnak a természetben, óriási egyedszámú pusztulást okozhatnak. Többek között
az erős hangok, a zaj is ártalmas tényező. A gépek, hajómotorok zúgása, a bombák robbanása
megijeszti az állatokat, zavarja a közöttük lévő kommunikációt. Amikor kőolajszennyezés éri
a vizeket halak, madarak pusztulnak el, még a nagytestű állatok is veszélybe kerülnek. A
környezetszennyezésnek sok más esetét is fel lehetne sorolni.
Betegségek – Ennek a kategóriának jelentős kapcsolata van az idegen fajok
bevezetésével. Minden élőhelyen létezik egy bizonyos mikroflóra, ami azt a helyet jellemzi,
és ami természetes. Az ott élő fajok ellenállást fejlesztenek ki, és egy idő után
alkalmazkodnak ehhez a mikroflórához. Viszont idegen fajok bevezetésével olyan vírusok,
baktériumok, élősködők jönnek az élőhelyre, melyek betegségeket okozhatnak az ott élő
növények és állatok esetében, mert nem fejlesztették ki ezekre az immunitást. Ennek
következtében egyes fajok egyedei pusztulnak el, betegségek terjednek, és sok élőhely megy
tönkre.
Globális éghajlatváltozások – Bizonyos kémiai anyagok használatakor szennyeződhet
a környezet, megváltozhat az éghajlat, és ezzel együtt változnak az élőlények életkörülményei
is. Azok a fajok, melyek nem tudnak az új körülményekhez alkalmazkodni, fokozatosan
haldoklanak, majd és teljesen kipusztulnak. Példáként említjük a korallzátonyok kipusztulását
– egy korallzátony kialakulásához több ezer év kell. Annak ellenére, hogy ezek a tengeri
képződmények eléggé tartósak a környezetváltozásokkal szemben, a tengervíz
hőmérsékletének emelkedése a korallokkal szimbiózisban élő algák számára veszélybe, így ez
a korall létét is befolyásolja.
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Az ember meggondolatlansága miatt gyakran megváltozik a természet, ennek
következményei pedig kihatnak az élővilágra. A következmények gyakran csak később, a
jövőben mutatkoznak meg. Amikor egy faj elvesztés, kipusztulása bekövetkezik, ez más fajok
veszélyeztetettségét vonhatja maga után. A megállapítás nem csak külön az állatokra és külön
a növényekre vonatkozik. Például egy növényfaj táplálékforrása lehet valamely állatnak, a
növény hiányában az illető állat is veszélybe kerül.
Alapvető célunk kell, hogy legyen az élővilág sokféleségének, a biodiverzitásnak a
megőrzése minden áron…

Az érintetlen természet (Hawaii)

Nincsenek biztonságban a bálnák sem…
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Fogyatkoznak a tigrisek is.

Művészi faragvány elefántcsontból. Ma már sok helyen ez be van tiltva.
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A Föld – Minden élőlény számára van hely

Vigyázat – globális felmelegedés!
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