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دویچی ویلی

یک میلیون نوع حیوان و نبات در جهان
با خطر انقراض مواجه اند
تقریبا یک میلیون نوع حیوان و نبات در جهان با خطر انقراض مواجه اند .همه روزه تخمینا  ۴00نوع حیوان و
نبات در مناطق مختلف جهان برای ابد از بین میروند.
به اساس "گزارش ارزیابی جهانی" ،که نهاد بینالمللی تنوع زیستی روز دوشنبه ( ۷می  )2019در پاریس ارائه
کرد ،همین حاال در مقایسه با اوایل قرن بیستم میالدی 20 ،درصد از انواع حیوانات و نباتات جهان از بین رفته
اند .در سراسر جهان تخمینا هشت میلیون نوع حیوان و نبات وجود دارد.
گزارش نامبرده نشان میدهد که ضایعات تنوع زیستی ،با وجود برخی از اقدامات سیاسی ،با سرعت ادامه دارد.
در این گزارش همچنان آمده است که این ضایعات ،زندگی انسان ها را نیز به صورت فزاینده با خطر روبرو
میسازد .اولتر از همه  11درصد فقیرترین مردم جهان ،که همین اکنون از قلت مواد غذایی رنج میبرند ،مواجه
با این خطر خوانده شده اند .بزرگترین عامل این خطر ،استفاده هرچه یشتر از اراضی است .روی این گزارش
 1۵0کارشناس از  ۵0کشور جهان سه سال تمام کار کرده اند .آنها  1۵هزار کار علمی و منابع معتبر را ارزیابی
کرده اند.
شکارچیان غیرقانونی در افریقا بسیاری از فیل ها را تنها به خاطر بدست آوردن عاج آنها میکشند.
به گفتۀ تهیه کنندگان این گزارش ،انقراض گروهی انواع حیوانات و نباتات آغاز شده است .به قول آنها سرعت
این انقراض به تناسب  10میلیون سال قبل 100 ،برابر افزایش یافته است .از نظر بسیاری از پژوهشگران ،در
 ۵00میلیون سال گذشته پنج بار "انقراض گروهی" انواع حیوانات و نباتات در روی زمین اتفاق افتاده است ،اما
در هیچیک از آنها تقصیر از انسان نبوده است.
تحقیقات نشان داده است که  ۷۵درصد خشکه و دو سوم آبهای روی زمین به دست انسان ها دگرگون شده اند؛
در همه مناطق جهان  ۷0درصد بیشتر از گذشته انواع نباتات به گونه "تهاجمی" جاگزین ساخته میشوند .حدود
نیمی از نظام های زیستی در خشکه و آب از اثر مداخله انسانها به شدت آسیب دیده اند .به اساس گزارش یادشده
بیشتر از  ۴0درصد ذوحیاتین ،تقریبا  ۳۳درصد صخره های مرجانی و اضافه از یک سوم همه جانوران پستاندار
آبی با خطر انقراض مواجه اند .همچنان حیواناتی که از گوشت و یا شیرشان استفاده صورت می گیرد و یا هم
از آنها طور مثال در امور باربری و یا قلبه کار گرفته میشود ،با خطر انقراض مواجه اند .چنانچه تا سال
 201۶بیشتر از  9درصد از انواع همچو حیوانات در سراسر جهان از بین رفتند.
پنج عامل اصلی این تحول منفی عبارت اند از:
شماره  1از 2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

استفاده دگرگونه از آب و خاک،
استفادۀ مستقیم از نباتات و حیوانات (بدون درنظرداشت تولید مثل)،
تغییر اقلیم ،آلودگی محیط زیست و شیوه جاگزین ساختن "تهاجمی" انواع حیوانات و نباتات.
به قول تهیه کنندگان این گزارش متوقف ساختن و بازگرداندن این تحول منفی تنها در صورتی ممکن است که
در همه سطوح اقدامات فوری و ممتد روی دست گرفته شود.
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