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Közel a vég. Legalábbis a végre vonatkozó lebilincselő 
jövendölések szerint. Az emberiség történetét rengeteg 
végítéletre vonatkozó történet tarkítja, amelyek szerint az 
általunk ismert világra többnyire gyászos pusztulás vár. 
Próféták, bölcsek és mesélõk ijesztgettek bennünket az 
égbõl hulló kénköves tüzes esõvel, mindent elpusztító, 
hatalmas áradással vagy egy láthatatlan erõvel, amely 
egy mozdulattal képes megsemmisíteni mindent és min-
denkit. Bármi legyen is az út, egyvalami sohasem válto-
zik a véggel kapcsolatban: rettenetes dolgok történnek a 
bolygónkkal, mindnyájan meghalunk, a Föld pedig lakat-
lanná válik.

Bevezetés
A nagy világvallások egyik elengedhetetlen eleme a vég (más szóval 
ítéletnap), amit általában valamelyik istenség mér népére a Föld meg-
tisztításának céljából, hogy aztán az emberiség egy újabb, erkölcsileg 
fejlettebb csoportja népesíthesse be az így megüresedett területeket. 
Amikor a bûn és erkölcstelenség mértéke elér egy határt, eljön az újra-
kezdés ideje. Ennek a gondolkodásmódnak egyik példája az a népsze-
rû hiedelem, hogy egy õsi maja naptár szerint 2012-ben eljön a világ-
vége. Biztosan állíthatom, hogy nincs hiteles bizonyíték arra, hogy ez a 
bizonyos év bármivel is végzetesebb lenne az azt megelõzõeknél.

BEVEZETÉS
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Ezek a tûzrõl és hamuról szóló mesék magával ragadóak, és arra 
jók, hogy ránk ijesszenek és óvatosságra intsenek. A világvégérõl szó-
ló kitalált történetek azonban elszürkülnek mindazon események mel-
lett, amelyek valóban megtörténhetnek. A tudomány szemüvegén át 
vizsgálva a vég sokkal izgalmasabbnak tûnik.

Nézzük elõször a hagyományos elméleteket, amelyek szerint az álta-
lunk ismert világ elpusztul, mi pedig tehetetlenek vagyunk ezzel szem-
ben: például hatalmas aszteroida csapódik be a Föld felszínébe, óriá-
si méretû vulkánkitörések következtében elsötétül az ég, vagy éppen 
óceá nokat felkavaró viharok pusztítják ki az életet a bolygón.

A földi élet történetében kizárólag az emberiség rendelkezik azzal a 
különleges képességgel, hogy újjá tudja építeni a saját világát – ugyan-
akkor el is tudja pusztítani azt. A klímaváltozás, a túlzott környezet-
szennyezés, a természeti erõforrások kizsákmányolása vagy a nukleá-
ris fegyverkezés túlontúl valóságos fenyegetések napjainkban. Saját 
felelõsségünkre belekontárkodunk a gének és az atomok szerkezeté-
be, hiszen a nanotechnológia, a szintetikus biológia, a génmódosítás 
rengeteg lehetõséget rejt magában, hogy jobb minõségû élelmiszerhez, 
biztonságosabb gyógyszerekhez jussunk hozzá és egy tisztább világ-
ban éljünk. Nem megfelelõ alkalmazásuk azonban katasztrofális kö-
vetkezményekkel is járhat.

Az általunk létrehozott globalizált társadalom rengeteg elõnnyel jár, 
ami a kereskedelmet és a tudáshoz, a mûveltséghez való hozzáférést 
illeti, ugyanakkor ennek a szoros összefonódásnak a következtében a 
vírusok (emberi és számítógépes egyaránt) sokkal gyorsabban tudnak 
terjedni. Egy jól kiképzett terroristasejt (vagy egy intelligens gépezet) 
hatalmas veszélyt jelenthet a mai modern világ mûködésének nélkü-
lözhetetlen elemeire: tönkreteheti az energia- és közellátó rendszerein-
ket, fontos pénzügyi adatokat szerezhet meg vagy semmisíthet meg. 
Ha az Egyesült Államokban összeomlik a digitális rendszer, az másod-
perceken belül éreztetheti a hatását Kínában vagy Ausztráliában.

BEVEZETÉS



9

Azt gondolnánk, hogy legalább a galaxisnak az a szeglete, amely-
ben élünk, nyugodt hely. Naprendszerünk azonban korántsem annyira 
biztonságos, mint amilyennek hisszük, különösen egy olyan érzékeny 
bolygó számára nem, amelyik ilyen változatos életformáknak ad ott-
hont. Jelenleg épp béke honol, de ez nem jelenti azt, hogy idõvel nem 
fordulhat elõ, hogy egy hatalmas meteorraj letarolja a Földet, esetleg 
egy elszabadult fehér törpecsillag összeütközik a Nappal és a világûr 
mélyére taszítja planétánkat, vagy hogy egy erre tévedõ gaz fekete lyuk 
mindent elnyel végtelen gravitációjával. És mit tehetünk, ha egyszer 
valóban megjelennek nálunk a földönkívüliek, akikrõl kiderül, hogy 
nagyon is ellenségesek?

A megsemmisülés lehetõségének árnyékában élünk, a dolog iróniája 
pedig az, hogy minél világosabban látjuk az általunk ismert világegye-
tem mûködését, annál sötétebbé és hosszabbá válik ez az árnyék. Ha 
nem tudnánk a kvantumrészecskék létezésérõl és fogalmunk sem len-
ne, mi az a Nagy Bumm elmélet, akkor annak a lehetõsége sem merülne 
fel bennünk, hogy a Föld egyik pillanatról a másikra egy vákuumbom-
lás következtében is megszûnhet létezni. Még csak most kezdjük meg-
érteni, hogy az általunk ismert „idõ” fogalma egy nap már semmit nem 
fog jelenteni világegyetemünkben, ennek következtében a „mozgás” és 
„irány” is értelmét fogja veszíteni. Abban pedig csak reménykedni tu-
dunk, hogy soha nem kerülünk szembe egy rakás halálos strangelettel 
valahol az univerzumban. Ez egy olyan anyag, amely elméletileg rendkí-
vüli hasonlóságot mutat azzal a matériával, amelybõl az egész világunk 
felépül, mégis roppant pusztító hatású lehet az életformánkra nézve.

Aggodalomra azonban még sincs ok. Bármelyik tudományos megkö-
zelítést is választjuk ahhoz, hogy megtudjuk, miként fog elérni bennün-
ket az utolsó óra, biztosak lehetünk abban, hogy ezekbõl alig néhány 
jelentené a Föld végét. Valamivel könnyebb elviselni emberi világunk 
végének gondolatát, ha tudjuk, hogy bolygónk valószínûleg egész jól 
meglesz az emberiség és sok millió más faj kipusztulását követõen is.

BEVEZETÉS
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Van valami zavarba ejtõ rejtély a Földön kialakult élet 
sorsszerûségében. Ott bujkál a háttérben, miközben az 
élõ organizmusok sokféleségén ámulunk és azon, ahogy 
sok milliárd évvel ezelõtt egy langyos pocsolyában né-
hány molekula szaporodni kezdett, majd lassan kifejlõd-
tek belõlük a trilobiták, a dinoszauruszok, a fák, a csigák, 
a fû, a majmok, a gombák és végül az ember. E rejtély 
neve: halál.

Tömeges
kihalás
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A földi élet lenyûgözõ 3,5 milliárd éves története során annak a 4 mil-
liárd fajnak, amely eddigi ismereteink szerint valaha létezett, 99%-a 
mára már kipusztult. Bolygónkon a kihalás természetes. A Föld törté-
nete során folyamatosan alakultak ki és tûntek el növény- és állatfajok 
az idõjárás és a környezet változásainak függvényében. Egyeseknek a 
hideg kedvezett, mások csak a forró, párás éghajlatot kedvelték. A kü-
lönbözõ fajok attól függõen jelentek meg és tûntek el, hogy mennyire 
tudtak alkalmazkodni élõhelyük adottságaihoz, ráadásul mindez szo-
ros összefüggésben állt bolygónk sorsával és körülményeivel.

Az elmúlt 500 millió év során azonban öt alkalommal fordult elõ, 
hogy a fajok eltûnésének egyenletes mértéke hirtelen megugrott. Va-
lamiért, aminek az okát senki sem tudja biztosan, a Föld egyszer csak 

alkalmatlanná vált az életre, és az 
akkor élõ növények és állatok 

jelentõs része kipusztult. 
Az ilyen tömeges kihalá-

si események alkalmá-
val a létezõ fajok több 
mint 75%-a tûnt el egy 

földtani szempillantás 
alatt.

A legutóbbi, 65 millió év-
vel ezelõtti tömeges kihalás óta vi-

szonylagos nyugalom uralkodik a Földön. Továbbra is veszítünk 
el fajokat, de csak a normális, átlagos mértékben. Az elmúlt évtizedek 
során azonban ökológusok és környezetvédõk figyelmeztettek arra, 
hogy már a XXI. században szembesülnünk kell azzal az elkerülhetet-
len ténnyel, hogy a Földnek egy újabb katasztrofális, csaknem minden 
életet elpusztító korszaka közeleg. Nyakunkon a hatodik tömeges ki-
halás, és a csavar ezúttal az benne, hogy pontosan tudjuk, mi okozza.
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Az öt nagy kihalás

1982-ben David M. Raup, a chicagói Field Természettudományi Mú-
zeum (Field Museum of Natural History), és Jack Sepkoski, a Chica-
gói Egyetem geofizikai tanszékének munkatársa tanulmányt jelentetett 
meg a Science folyóiratban. Megvizsgálták az elmúlt 500 millió év során 
lerakódott tengeri fosszíliák családjának ezreit, mérve mennyiségüket 
és felhalmozódásukat, és azt figyelték meg, hogy bizonyos idõszakok-
ban a kihalás mértéke szokatlanul magas volt. Késõbbi vizsgálatok 
megerõsítették Raup és Sepkoski következtetéseit, amelyek szerint bi-
zonyos események vagy azok láncolata katasztrofális méretû vesztesé-
geket okozott a Föld több, egymástól távol esõ pontján.

Az érintett állatok számát illetõ bizonytalanságok és a vizsgált idõin-
tervallumok hossza miatt a múltbeli tömeges kihalások esetében nem-
csak az eltûnt fajok számát szokták megvizsgálni, hanem a nemzetség-
re (rendszertani alapkategória: több, egymással rokon faj gyûjtõneve) 
és a családra (több, egymással rokon nemzetség) vonatkozó adatokat is.

A Sepkoski és Raup által meghatározott legrégebbi tömeges kihalás 
kb. 450 millió évvel ezelõtt következett be, amikor a gleccserek kialaku-
lásának következtében jelentõs mértékben csökkent az akkori tenger-
szint magassága. Ez az ordovícium-szilur kihalási esemény nagyjából 
10 millió évig tartott, és a tengeri családok egynegyedének és a vízben 
élõ nemzetségek 60%-ának kipusztulásához vezetett. A legnagyobb 
veszteséget elszenvedõ fajok közé tartoztak a pörgekarúak (Brachiopo-
dák), az angolnaszerû konodonták és a háromkaréjú õsrákok (Trilobiták).

Ezt a késõ devon kihalási esemény követte, amely hozzávetõleg 
375 millió évvel ezelõtt kezdõdött, 25 millió évig tartott; ez idõ alatt 
az összes család kb. 19%-a, az összes nemzetség 50%-a és az összes faj 
70%-a pusztult ki. Ekkoriban rovarok, növények és az elsõ kétéltûek 
népesítették be a szárazföldet – a tömeges kihalás ezek fejlõdését is 
visszavetette.

EMBERI FENYEGETÉSEK
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Ezután egy jóval nagyobb mértékû kipusztulás következett: a perm-
triász kihalási esemény. Kb. 250 millió évvel ezelõtt történt, és általában 
úgy emlegetik, mint a földtörténetben ismert legsúlyosabb tömeges ki-
halást: az akkor élõ fajok 95%-a, 
a tengeri nemzetségek 84%-a és a 
szárazföldi fajok (köztük növé-
nyek és gerincesek) felbecsülhe-
tõen 70%-a pusztult ki. A rovarok 
egyharmada eltûnt a Föld felszí-
nérõl, így ez volt az egyetlen ki-
halási esemény, ami ezt a rendet 
is érintette. Olyan mértékû volt az 
életformák vesztesége, hogy a paleontológusok csak úgy emlegetik ezt 
az idõszakot: a Nagy kihalás. A szárazföldrõl eltûntek az emlõsszerû 
hüllõk, a gerincesek evolúcióját pedig több 10 millió évvel vetette vissza. 
Ennek okairól megoszlanak a vélemények – néhányan azt állítják, hogy 
egy hatalmas üstökös vagy aszteroida becsapódása okozhatta, de a mai 
napig nem sikerült az utána fennmaradt kráter létezését bebizonyítani.

A Nagy kihalással összehasonlítva a legutóbbi két kihalási esemény 
kevésbé volt hatásos, bár mindkettõ jelentõsen befolyásolta az élet to-
vábbfejlõdését a Földön.

A triász-jura kihalási eseményt, amely 214 millió éve kezdõdött és 
10 millió évig tartott, feltehetõen az Atlanti-óceán középsõ régiójából 
feltörõ lávafolyamok idézték elõ. Ez az Atlanti-óceán szétnyílásához 
vezetett, és halálos mértékû globális felmelegedést okozott: a tengeri 
családok 22%-a és a nemzetségek 52%-a kihalt. A szárazföldön ennek 
hatására nem maradt faj, amely versenyre kelhetett volna a dinoszau-
ruszokkal.

Végül nézzük az emberek többségének leginkább ismerõsen hang-
zó tömeges kihalást: azt, amelyik eltörölte a Föld színérõl a dinoszau-
ruszokat. Kb. 65 millió évvel ezelõtt, a kréta-tercier kor határán kö-

A KÖVETKEZÕ TÖMEGES
KIHALÁSIG JÓSOLT ÉVEK SZÁMA

Kétéltûek: 242
Emlõsök: 334
Madarak: 537
A jelenleg veszélyeztetett fajok 
100 éven belüli kihalása esetén

TÖMEGES KIHALÁS
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vetkezett be, és ennek során a tengeri családok 16%-a, a tengeri nem-
zetségek 47%-a és a szárazföldi gerinces családok 18%-a pusztult ki. 
Valószínûleg a Yucatán-félszigetbe és a Mexikói-öböl alá becsapódott 
egy hatalmas aszteroida, amelynek hatására porfelhõ borította el az 
égboltot, elzárva a Nap sugarait. Az ennek következtében kialakult 
táplálék hiány okozta végül a nagytestû állatok kihalását a következõ 
pár millió évben. Ezután jelentek meg az emlõsök és madarak mint 
domináns életformák.

A hatodik tömeges kihalás

Manapság hozzászoktunk a fajok pusztulásához. Az újságok címlap-
jai kihalófélben lévõ állatokról és növényekrõl szóló hírekkel vannak 
tele. Ismereteink szerint évente több tízezer faj hal ki úgy, hogy sokat 
közülük még nem is sikerült rendszertanilag besorolnunk. Kifogtuk 
az összes halat a tengerekbõl, annyi erdõt vágtunk ki és oly mérték-
ben vadásztuk le a benne élõ állatokat, hogy legközelebbi rokonaink, a 
vadon élõ fõemlõsök veszélyeztetett fajjá váltak. A bolygó teljes állat- 
és növényvilágát kiszorítottuk a versenybõl azzal, hogy egyre nagyobb 
mennyiségû földet és energiát sajátítunk ki. A népesség növekedésé-
nek következtében (becslések szerint a jelenlegi 7 milliárd helyett a 
XXI. század közepére már 9 milliárdan leszünk) ez a verseny egyre erõ-
södni fog, aminek a következményeit elsõsorban az állatok, és nem az 
emberek fogják megszenvedni.

Anthony D. Barnosky, a Kaliforniai Berkeley Egyetem biológusa ösz-
szegyûjtötte a kihalással fenyegetett fajokra vonatkozó összes adatot 
azzal a céllal, hogy összehasonlítsa a jelenlegi fajok kipusztulásának 
mértékét a korábbi tömeges kihalások adataival.

A tanulmány 2011 márciusában jelent meg a Nature magazinban, s 
ebben Barnosky kifejti, hogy a tudósok egyre több ismerettel rendel-

EMBERI FENYEGETÉSEK
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keznek a fajok és populációk modern kori pusztulásával kapcsolatban. 
„A dokumentált adatok valószínûleg túl alacsony becslések, mivel a 
legtöbb fajt még nem is rendszerezték megfelelõen. Az ilyen megfigye-
lések arra engednek következtetni, hogy a közelgõ hatodik tömeges 
kihalás legfõbb okozója maga az emberiség: a természeti erõforrások ki-
sajátításával, a természetes élõhelyek szétdarabolásával, a nem honos 
fajok betelepítésével, a kórokozók terjesztésével, egyes fajok célzott ki-
pusztításával és a globális klímaváltozás elõidézésével.”

Barnosky viszonylag szigorú feltételeket szabott egy következõ tö-
meges kihalási eseménynek: az egyes csoportokba tartozó összes faj 
75%-ának kipusztulását tekintette mérvadónak. Számításai alapján 
arra az eredményre jutott, hogy a Föld a következõ csúcspontot, azaz a 
hatodik tömeges kihalás szintjét alig néhány évszázadon belül fogja el-
érni. „Hány évre van még ahhoz szükség, hogy a jelenlegi kipusztulási 
ráta mellett a korábbi legsúlyosabb kihalási események szintjét elér-
jük? A számítások szerint, ha a jelenleg veszélyeztetett fajok mindegyi-
ke egy évszázadon belül kihalna és ez a mérték változatlan maradna, 
a szárazföldön élõ kétéltûek, madarak és emlõsök pusztulása 240–540 
éven belül érné el a korábbi tömeges kihalások szintjét (241,7 év a két-
éltûekre; 536,6 év a madarakra és 
334,4 év az emlõsökre vonatkozó 
becslés)” – írja Barnosky.

Amennyiben csak a súlyosan 
veszélyeztetett fajok kipusztulá-
sát vesszük alapul a következõ 
száz évben, és ezekkel a kihalási 
rátákkal számolunk, az egyes cso-
portokat alkotó fajok 75%-ának eltûnése a kétéltûek esetében 890 év 
múlva, a madarak esetében 2265 év múlva, az emlõsök esetében pedig 
1519 év múlva következne be. Barnosky legóvatosabb számításai sze-
rint a kihalás a kétéltûeknél legkésõbb 4500, a madaraknál 11 300, az 

A Föld hõmérsékletének elõre 
látható, gyors emelkedése, ami 
az ember által okozott klíma-
változás következtében alakult 
ki, a bolygón élõ fajok számát
a felére is csökkentheti.
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emlõsöknél pedig 7500 év múlva következne be. „Ez arra enged követ-
keztetni, hogy a jelenlegi kihalási ráta nagyobb léptékû, mint a Föld 
történetében eddig elõfordult legsúlyosabb kihalási események során; 
olyan súlyos mértéket ölthet, hogy a korábbi tömeges kihalások szint-
jét akár háromszáz éven belül is elérheti.”

A Yorki és a Leedsi Egyetem kutatói egymástól függetlenül vizs-
gálták a klíma és a biodiverzitás viszonyát az elmúlt 520 millió év so-
rán, és a kettõ között egyértelmû kapcsolatot találtak. Amikor a Föld 
hõmérséklete elérte az üvegházhatásnak megfelelõ szintet, a kihalási 
ráta is viszonylag magas értéket mutatott. Ezzel szemben a hûvösebb 
körülmények között nõtt a biodiverzitás. 2007-ben a Proceedings of the 
Royal Society B-ben megjelentetett eredmények szerint a Föld hõmér-
sékletének elõre látható, gyors emelkedése a bolygón élõ fajok számát 
a felére is csökkentheti. Az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) jelentése szerint a 
globális hõmérséklet a század végére akár 6 °C-kal is emelkedhet.

Elkerülhetõ-e a hatodik tömeges kihalás?

Nem valószínû. „A biodiverzitás újbóli növekedése várhatóan nem kö-
vetkezik be emberi ésszel felfogható idõn belül – állítja Barnosky. – Egy 
új faj kialakulása átlagosan több 100 ezer évet vesz igénybe, egy töme-
ges kihalást követõen pedig valószínûleg évmilliókra van szükség ah-
hoz, hogy a biológiai sokféleség újra kialakuljon.”

Az eddigi tömeges kihalásokat jelentõs környezeti hatások idéz-
ték elõ – a tengerszint változása, egy aszteroida becsapódása vagy a 
hirtelen hõmérséklet-változás. Ezúttal azonban az állatoknak és növé-
nyeknek valami jóval félelmetesebb és leküzdhetetlenebb dologgal kell 
szembenézniük, miközben a Földön eddig soha nem látott mértékben 
pusztulnak ki: velünk, emberekkel.

EMBERI FENYEGETÉSEK


