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Μεγέλζπλζε  

Πεξίπνπ έλα ζηα πέληε ζπνλδπισηά δώα θαη θπηά ηεο Γεο απεηιείηαη κε αθαληζκό, 

ζύκθσλα κε ηελ κεγαιύηεξε έσο ηώξα επηζηεκνληθή έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

από 174 εξεπλεηέο αλά ηνλ θόζκν θαη έξρεηαη λα αλαδείμεη γηα κηα αθόκε θνξά ηελ 

επείγνπζα αλάγθε λα ιεθζνύλ κέηξα πξνζηαζίαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ πιαλήηε 

καο.  

Τν δήηεκα είλαη επίθαηξν θαζώο ήδε δηεμάγεηαη ζηε Ναγθόγηα ηεο Ιαπσλίαο ε 

ζύλνδνο θνξπθήο 200 ρσξώλ, ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΗΕ, κε ηελ ειπίδα όηη νη 

θπβεξλήζεηο απηή ηε θνξά ζα κπνξέζνπλ λα ζέζνπλ έσο ην 2020 λένπο ξεαιηζηηθνύο 
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θαη επηηεύμηκνπο ζηόρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδώλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ 

θηλδπλεύνπλ από ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο, ηελ κόιπλζε θαη ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή. 

Σηε λέα κειέηε, πνπ δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό «Science», αλαιύζεθαλ δεδνκέλα 

από 25.000 είδε ζειαζηηθώλ, πνπιηώλ, ακθίβησλ, εξπεηώλ θαη ςαξηώλ θαη 

επαλαμηνινγήζεθε ε θαηάζηαζε ησλ εηδώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «θόθθηλε 

ιίζηα» ηεο Δηεζλνύο Έλσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φύζεο (IUCN).  

Η IUCN ηόληζε όηη ε Γε απεηιείηαη κε ηνλ καδηθό αθαληζκό ζηελ ηζηνξία ηεο, κεηά 

ηνλ πέκπην πνπ πξηλ από 65 εθαη. ρξόληα εμαθάληζε ηνπο δεηλόζαπξνπο.  

Οη επηζηήκνλεο ζπκπέξαλαλ όηη θαηά κέζν όξν 50 είδε κεηαθηλνύληαη πην θνληά ζηελ 

εμαθάληζε θάζε ρξόλν, ιόγσ επέθηαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ (γεσξγία, 

πινηνκία, θπλήγη-αιηεία θ.α.) πνπ πξνθαινύλ θαηαζηξνθή ησλ θπζηθώλ 

ελδηαηηεκάησλ ησλ δώσλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ εμειηθηηθνύ αληαγσληζκνύ από άιια 

είδε-επηδξνκείο. Από ηελ άιιε νκσο δηαπηζηώζεθε όηη νη κέρξη ηώξα πξνζπάζεηεο 

πξνζηαζίαο απνδίδνπλ, θαζώο 64 είδε έρνπλ βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπο.  

Σύκθσλα κε ηηο λέεο εθηηκήζεηο, νη ζνβαξόηεξεο απώιεηεο από άπνςε 

βηνπνηθηιόηεηαο ιακβάλνπλ ρώξα ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Τα ακθίβηα 

αληηκεησπίδνπλ αλαινγηθά ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν (41%) θαη ηα πνπιηά ηνλ 

κηθξόηεξν (13%). Ο επηθαλήο βηνιόγνο-νηθνιόγνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Χάξβαξλη 

Εληνπαξλη Ο. Γνπίιζνλ έθξνπζε ηνλ θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ όηη «ε ξαρνθνθαιηά ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο ππνζθάπηεηαη».  

Μηα μερσξηζηή κειέηε, πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ίδην επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, 

ζπκπεξαίλεη όηη ε παγθόζκηα βηνπνηθηιόηεηα ζα ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη θαηά ηνλ 

ηξέρνληα αηώλα, αιιά, κε ηηο θαηάιιειεο πνιηηηθέο, ν ξπζκόο ησλ απσιεηώλ κπνξεί 

λα επηβξαδπλζεί. 

Σύκθσλα κε ηνλ ππεύζπλν ηεο έξεπλαο Πνι Λίληιετ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Paris-Sud ηνπ 

Παξηζηνύ, ηπρόλ απξαμία ζα ζπλεπάγεηαη θαηαζηξνθηθή απώιεηα ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο. 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1888601# 

 


