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Napjainkra a természetes élõhelyek át-
alakítása, életközösségeik változatossá-
gának csökkenése olyan mértéket ért
el, hogy már nemcsak a biológusok,
ökológusok és a zöld szervezetek, de a
kérdéssel nem foglalkozó lakosság egy-
re szélesebb rétegei is érzik ennek ne-
gatív hatásait. Azaz ma már a fajok eltû-
nése, a táj kiüresedése közvetlen, nega-
tív hatásokat gyakorol a gazdaságra, a
lakosság életszínvonalára, a nemzeti,
kontinentális és bolygó szintû kereske-
delemre, élelmiszerellátásra - azaz a tár-
sadalom szövetének egészére. 

Mit is jelent ez pontosan? Nem pusz-
tán annyit, hogy néhány „fákat ölelge-
tõ” fanatikus vagy szemüveges biosz
professzor kevesebb ürgét, sast, boga-
rat vagy virágot láthat. Hanem: a túlha-
lászás miatt világszerte kiüresedõ ten-
gerek és óceánok halászainak munka-
nélküliségét; a természetes rovarvilág
eltûnése miatt kézzel porzott barackli-
geteket Kínában, eltûnõ fecskéket (a

2010-es év madarai) Magyarországon;
a kiuzsorázott talajok csökkenõ termés-
átlagait; az élhetetlenné, sok helyen
lakhatatlanná váló tájat (és még foly-
tathatnánk szinte a végtelenségig), ami
a klímaváltozás globális és lokális ha-
tásaival együtt össztársadalmivá teszi a
kérdés.

Az eddigi védelmi kezdeményezé-
sek fiaskója 

Sajnos a hatások még csak mostanában
kezdik elérni a közvélemény és a dön-
téshozók ingerküszöbét, amit az is iga-
zol, hogy az 1992-ben, Rióban aláírt
biodiverzitás védelmi egyezmény –
mely azt tûzte ki célul, hogy 2010-re ál-
lítsuk meg a biológiai sokféleség csök-
kenését – nem hozta meg a várt ered-
ményeket. Ezért a mai nappal kezdõdõ
féléves magyar EU elnökség egyik fon-
tos feladata az új biodiverzitás védelmi
stratégia alapjainak lerakása lesz.
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Gondolatok az élõhelyrõl

Az elsõ (zárvatermõ) virágos növények
mintegy 130 millió évvel ezelõtti megje-
lenése, majd térhódítása elõtt a magvas
növények megtermékenyítését java rész-
ben a szél végezte. Egy nemrég elvégzett
vizsgálatsorozat szerint azonban ebbe
besegíthetett a skorpiófátyolkák (vagy
skorpiólegyek: Mecoptera) rendjébe tar-
tozó repülõ rovarok egy csoportja is.
(Nevüket a hímek potrohán lévõ, a skor-
piókéra emlékeztetõ, felfelé kunkorodó
faroknyúlványról kapták.)

Mint azt Conrad Lohandeira, a
Smithsonian Nemzeti Természettörté-
neti Múzeum paleontomológusa el-
mondta, egyes akkor élt növények pol-
lenszemcséi vagy túl nagyok voltak,
vagy túl mélyen ültek ahhoz, hogy a
szél szárnyra kaphassa õket. Ezért a
Science-ben nemrég megjelent cikkben
Labandeira és munkatársai amellett ér-
velnek, hogy ezekben az esetekben a
skorpiólegyek egy akkoriban élt cso-
portja siethetett a növények segítségé-
re. Erre alkalmassá tette õket a fejük
meghosszabbodott elülsõ részén talál-
ható hosszú fullánkszerû „csõr”, amel-
lyel a növények belsõ, védettebb ré-
szeihez is hozzáférhettek.

A kutatók 21 példányt vizsgáltak
meg, amelyek 11 már rég kipusztult faj-
hoz tartoztak, és egyetlen borostyánba
zárt példánytól eltekintve üledékes kõ-
zetekben maradtak fenn. Jelenlétük 164
millió évvel ezelõttõl legalább 62 millió
éven át kimutatható Eurázsiában. Kissé
zavaró ugyan, hogy egyelõre egyik ma-
radvány közelében sem találtak pol-
lennyomokat, amelyek közvetlenül bi-
zonyítanák, hogy a rovarok valóban
közremûködtek a megporzásban. Ana-
tómiai felépítésük azonban Labandeira
szerint nem hagy kétséget.

Valamennyiükre jellemzõ a meg-
nyúlt szívócsõr, amelynek hossza né-
melyiküknél a testhossz egyharmadát
is elérte. Igaz, a nagyobb pollensze-
mek aligha fértek el a vékony csõben
– a kutatók ezért azt feltételezik, hogy
azok a szájrész körüli redõkbe vagy
szõrökbe tapadva juthattak át más nö-
vényekre.

(Science News)
A szívásra specializálódott hosszú

fullánkszerû szerv azt sugallja, hogy a
skorpiólegyek is részt vállalhattak a nö-
vények megporzásában.

(Az Élet és Tudomány nyomán)

Megporzás a virágok tér-
hódítása elõtt




