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Hành chính công trực tuyến

Biến đổi khí hậu
Thằn lằn đang đối mặt với nạn tuyệt chủng bởi biến đổi khí hậu
(Mard-07/03/2013): Biến đổi khí hậu có thể chứng kiến hàng chục loài thằn lằn trên bờ tuyệt
chủng trong vòng 50 năm tới.
Các phương thức sinh sản thích ứng tiến hóa một chiều của của các loài thằn lằn có thể sẽ
chứng kiến sự tuyệt chủng khi nhiệt độ toàn cầu tăng.
Trên toàn thế giới, thằn lằn đẻ con (giữ phôi trong cơ thể con mẹ) đang bị đe dọa bởi điều kiện
thời tiết thay đổi. Một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng sự phát triển của chế độ sinh sản
này được cho là một chìa khóa thích ứng thành công, trên thực tế, có thể là sự tuyệt chủng
của loài vật này trong bối cảnh nóng lên toàn cầu.
Tiến sĩ Daniel Pincheira-Donoso từ Trường Khoa học đời sống tại Đại học Lincoln (Anh), là tác
giả chính của bài báo mô tả chi tiết những dự báo gây sửng sốt này, bài báo được đăng tải
trên tạp chí Global Ecology and Biogeography.
Các nhà nghiên cứu, bao gồm các học giả từ Đại học Exeter đã nghiên cứu giả thuyết rằng cuộc xâm lược trong lịch sử của thằn lằn Liolaemus
vùng khí hậu lạnh - một trong các nhóm đa dạng nhất của động vật có xương sống trên trái đất - chỉ có thể thực hiện được do tiến hóa về tính đẻ
con từ sự đẻ trứng. Đáng chú ý là, tính đẻ con của các loài này tiến hóa, nhưng quá trình này không thể đảo ngược và chúng vẫn còn bị hạn chế
với các vùng khí hậu lạnh như vậy.
Bằng cách phân tích quá trình tiến hóa này trong chế độ sinh sản của những con thằn lằn và dự báo tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai,
các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhiệt độ ngày càng tăng trong môi trường sống lạnh giá trong lịch sử của các loài thằn lằn sẽ khiến cho các
khu vực phân bố của chúng bị giảm đi đáng kể. Kết quả là, nếu sự nóng lên toàn cầu vẫn tiếp diễn ở mức độ tương tự, những con thằn lằn đẻ con
sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong vài thập kỷ tới.
Tiến sĩ Daniel Pincheira-Donoso là một trong số ít người trên thế giới nghiên cứu về hệ sinh thái và tiến hóa của các loài thằn lằn này. Ông cho
biết: sinh sản của thằn lằn có liên quan mật thiết đến nhiệt độ khí hậu và các loài đẻ con thường được tìm thấy trong môi trường sống lạnh giá. Khi
bò sát di chuyển đến các khu vực lạnh giá hơn, chúng cần phải tiến hóa các giải pháp khẩn cấp để tồn tại trong những nơi có điều kiện khắc
nghiệt, và các nhà khoa học tin tưởng rằng tính đẻ con là một trong những biện pháp quan trọng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này chủ yếu chỉ
diễn ra một chiều và không đảo ngược được. Những thay đổi nhanh chóng về nhiệt độ của môi trường sẽ yêu cầu thích ứng một cách nhanh
chóng để đảm bảo sự tồn tại của loài này. Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng trong 50 năm tới gần một nửa khu vực mà các
loài này sinh sống có thể sẽ biến mất, gây ra sự tuyệt chủng do biến đổi khí hậu.
Kết luận tổng thể cho thấy rằng mặc dù tính đẻ con cho phép thằn lằn trong quá khứ xâm nhập và thích nghi để sống trong môi trường lạnh, và
do đó, một đặc tính quan trọng trong tiến hóa thành công cuối cùng sẽ dẫn đến nhiều sự kiện tuyệt chủng.
K.P. (Theo Sciencedaily)
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