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BEVEZETÉS

Munkámban egy olyan, az utóbbi időben egyre inkább a figyelem középpontjába

kerülő témát dolgozok fel, ami nagyon fontos és véleményem szerint mindenképpen

foglalkozni kell vele. Az ismeretterjesztésnek köszönhetően a köztudatban már él a

környezetvédelem fontosságának szemlélete, és az, hogy a globális felmelegedésnek milyen

hatásai vannak vagy lehetnek az emberek, és a szárazföldi ökoszisztémák létére; azonban nem

szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a szárazföldek mellett bolygónk felszínének nagy

részét – közel ¾-ét – tengerek és óceánok borítják. Emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy

minél jobban megismerjük ezeknek az óriási kiterjedésű, jelenleg még alig felfedezett

ökológiai rendszereknek a működését, és azt, hogy a természetes és antropogén hatások

okozta klímaváltozás, illetve a környezetszennyezés milyen hatással van rájuk.

Igyekszem bemutatni a megemelkedett légköri szén-dioxid szint és a

vízhőmérsékletek trendszerű emelkedésének, továbbá a vízszintemelkedés és a csökkenő

sarkvidéki jégtakaró hatását – pl. eltolódik az addig elfoglalt élettér területe É-ra vagy D-re –

különböző rendszertani kategóriák szintjén, és eltérő élőhelyi viszonyokkal rendelkező más-

más életmódú élőlényeken keresztül (pl. mikroorganizmusok, krill, korallok, puhatestűek,

halak, tengeri madarak és emlősök; plankton, benthosz, nekton).

Az emberek függenek az óceáni ökoszisztémáktól, melyek fontos és értékes javakat és

szolgáltatásokat nyújtanak számukra. Az emberi használat azonban közvetlen és közvetett

eszközökkel meg is változtatja a tengereket. Szárazföldi tevékenységek befolyásolják a

szennyező anyagok és tápanyagok bejutását a partmenti vizekbe, és kimozdítják az aktuális

állapotukból, megváltoztatják, vagy elpusztítják a természetes élőhelyeket. A tengeren

folytatott tevékenységek kivonják a forrásokat a tengerekből, beszennyezik azokat, és

megváltoztatják azok fajösszetételét. (Halpern és mtsai, 2008)

Ki fogok térni tehát a legjelentősebb környezetszennyező tényezők, mint pl. az

olajszennyezések, szervetlen műtrágyák és a műanyaghulladék különböző tengeri élőlények

életmenetét (szaporodását, táplálkozását) befolyásoló hatásaira is, valamint megoldási

lehetőségeket keresek ezen hatások csökkentésére illetve kiküszöbölésére (pl.

olajszennyeződések eltüntetése a mikrobiológia eszközeivel – jelenleg is számos kutatás

zajlik ezen a területen).
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1. GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS

A globális felmelegedés a felszínközeli légrétegek és az óceánok

átlaghőmérsékletének emelkedése az elmúlt évtizedekben, amely várhatóan folytatódni fog a

jövőben, és végállapota nem megbecsülhető. Az ember által okozott klímaváltozásra a

globális éghajlatváltozás kifejezés használatos, az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate

Change – Éghajlat-változási Kormányközi Testület) ajánlása szerint. Az 1905-2005 közötti

időszakban a levegő földközeli átlaghőmérséklete 0,7 °C-al nőtt, míg az óceánok

hőmérséklete 1961 és 2003 között 0,1 °C-ot emelkedett a felszíntől 700 méter mélységig

terjedő vízrétegben. Elfogadott éghajlat-változási modellek becslései szerint 2100-ig

bezárólag a felszíni hőmérséklet feltehetőleg további 1,1-6,4 °C-al nő majd. (IPCC, 2007)

Jelenlegi tudásunk bolygónk klímájáról a földtörténeti múltban hiányos és nagyfokú

bizonytalanság jellemzi. Leginkább csak feltevéseink vannak arról, hogy milyenek lehettek

nagy valószínűséggel az éghajlati viszonyok évmilliókkal vagy akár évszázezredekkel ezelőtt.

Egzakt méréseket csak néhány száz éve végeznek az időjárással és az éghajlattal

kapcsolatosan, és a rendelkezésre álló idősorok adatai csak nagyon kis időszakot ölelnek fel a

földtörténeti távlatokhoz viszonyítva ahhoz, hogy pontos következtetéseket lehessen levonni

ezek alapján a jövőre vonatkozóan.

A jelenleg tapasztalható felmelegedésért elsősorban az iparosodás megindulása óta a

légkörbe juttatott üvegházhatású gázok megnövekedett mennyisége felelős. (1. ábra) Az

üvegházhatás jelensége abban áll, hogy a Föld légkörébe behatoló napsugárzás nagy részét a

felszín elnyeli, majd hosszúhullámú sugárzás formájában kisugározza a világűrbe, azonban a

hő egy része visszaverődik a felszínre az üvegházhatású gázok képezte rétegről, és emeli a

légkör alsó részének, az úgynevezett troposzférának a hőmérsékletét. Az ember főleg a

következő üvegházgázok légkörbe juttatásával járul hozzá a felmelegedéshez: szén-dioxid

(CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), fluorokarbonok (CFC-k), és a troposzferikus

ózon. Vita tárgyát képezi a kutatók körében, hogy a tapasztalható felmelegedést mennyiben

természeti hatások (a napsugárzás erősödése, a Föld pályaelemeinek változása, a vulkáni

tevékenység) és mennyiben emberi tevékenységek idézik elő. A legelfogadottabb vélemények

szerint a globális felmelegedés emberi okokra vezethető vissza, amelyet az is alátámaszt,

hogy a számítások szerint a naptevékenység és a vulkánosság hatása jelenleg a felmelegedés

ellen hat.
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Fontos összetevője a

globális éghajlati rendszernek az

óceánok összessége, mivel durván

a bolygó felszínének 72 %-át

tenger borítja, melynek termikus

tehetetlensége és hőkapacitása

segít az éghajlati változatosság

fenntartásában és javításában.

(Barnett és mtsai, 2001) Az

óceánok hőmérsékletének

növekedésével megegyező

mértékben nőtt az óceánok

hőtároló kapacitása is 1961 és 2003

között 0,21 ± 0,04 Wm-2 energia

elnyelésével globálisan átlagolva a

Föld felszínén. Az energia 2/3

részét a felszín és a 700 m mélység

közötti vízréteg nyelte el. A

globális óceáni hőkapacitás

megfigyelések jelentős éves és

évtizedes változékonyságot

mutatnak, ha hosszabb távon

vizsgáljuk. Az 1961-2003 közötti

időszakhoz viszonyítva 1991-2003

között magas volt a felmelegedés

aránya, 2003 óta azonban némi

lehűlés figyelhető meg. Nagy,

összefüggő trendeket figyeltek meg

a sótartalom változásában is 1955-1998 között. Globálisan megfigyelhető a sarkvidéki

tengerek kiédesülése, pl. a Jeges-tengeré (Greene és Pershing, 2007), valamint a trópusi és

szubtrópusi óceánok sekélyebb részeinek egyre sósabbá válása. A kiédesedés a Csendes-

óceánra jellemző, míg a sósabbá válás az Atlanti- és Indiai-óceánokban érvényesül leginkább.

Kulcsfontosságú óceáni víztömegek is megváltoznak, bár nincs egyértelmű bizonyíték az

óceáni áramlatok változására. Az Antarktisz körüli vizek melegedését is megfigyelték az

1. ábra: A szén-dioxid, metán és dinitrogén-oxid légköri
koncentrációja az elmúlt 10000 évben (nagy mezők) és 1750 óta
(beszúrt mezők). A mérések jégszelvényekből (különböző színű
szimbólumok a különböző vizsgálatoknál) és légköri mintákból
(piros vonalak) származnak.
Forrás: Az IPCC I. munkacsoportjának negyedik értékelő
jelentése, Döntéshozói Összefoglaló, DÖ-1. ábra
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1960-as évektől 2000-ig. Hasonló, de gyengébb melegedési mintázatokat figyeltek meg a

Golf-áramlat és a Kuroshio-áramlás esetében az Észak-Atlanti- és Északi-Csendes-óceáni

vizekben. Hosszú távú lehűlést figyeltek meg az észak-atlanti sarkvidéki áramlatnál és az

Északi-Csendes-óceán középső részén. 1995 óta a felső észak-atlanti sarkvidéki áramlat egyre

melegebbé és egyre sósabbá vált.

Szintén megváltozott az óceánok biogeokémiája. Megnőtt az óceánok teljes szervetlen

szén tartalma az iparosodás megindulása előtti időszak vége (1750 körül) és 1994 között, és a

növekedés tovább folytatódik. A szervetlen szén mennyiségének növekedése következtében

csökkent az a mélység, ahol a kalcium-karbonát (CaCO3) oldódik, és az óceánfelszín 0,1

egységnyi pH-csökkenését is ez okozta 1750 óta. Közvetlen megfigyelések a pH-ra

vonatkozóan az elérhető idősorokban évtizedenkénti 0,02 pH egység csökkenést mutattak ki

az utóbbi 20 év során. (IPCC, 2007) Az óceánok felszíni savassága befolyásolja a CaCO3

produkciót, és ezáltal potenciálisan a szerves szén exportját és ülepedési rátáját is a stabilizáló

mechanizmuson keresztül. Az, hogy ez milyen mértékben történik és az óceáni biogeokémiai

ciklusok hogyan reagálnak rá, hosszabb távon befolyásolja a légköri CO2 koncentrációt.

(Loubere és mtsai, 2007) Bizonyíték van az oxigén-koncentrációk csökkenésére is a legtöbb

óceáni medencében a korai 1970-es évektől a kései 1990-es évekig. Megemelkedett a

tengervízszint, a 20. század során átlagosan 1,7 ± 0,5 mm-rel évenként. A tengerszint

változása térben nem egyenletes, néhány régióban a globális vízszintemelkedés többszöröse

figyelhető meg, míg máshol a vízszint csökken, melyben nagy szerepe van a jellemző

regionális éghajlatnak. Az 1993-2003 közötti időszakban a vízszint emelkedéséhez a

hőtágulás, továbbá a gleccserek, jégsapkák, valamint a grönlandi és antarktiszi jégtakaró

tömegvesztesége évi 2,8 ± 0,7 mm-rel járult hozzá. (IPCC, 2007)

A szén-dioxid szerepe nem csak üvegházhatású gázként jelentős, hanem fontos eleme

a szén biogeokémiai körforgásának is. Az óceánok jelentős CO2 nyelőként funkcionálnak, a

fosszilis üzemanyagok égetése és a trópusi erdők irtása során keletkezett CO2 mintegy

harmadát kötik meg CO2, hidrogén-karbonát (HCO3
-) és karbonát-ionok (CO3

2-) formájában.

A szén-dioxid a légkörből beleoldódik az óceánokba, míg a bióta és a többi rezervoár között

fotoszintézis és légzés útján cserélődik ki. Az antropogén szénkibocsátás következtében a

szén fluxusa és a rezervoárok mérete megváltozott. A természetes kicserélődés fluxusa a

légkör, az óceánok és a bióta között viszonylag nagy, összehasonlítva az antropogén

perturbációkkal. Emiatt felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi növekedés nem lehet-e

természetes kilengése a szén körforgásának, ami végül a visszájára fordul majd. A holocén
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legnagyobb részében és az utolsó interglaciális alatt a légköri CO2 koncentrációja 280 ppm1

körüli volt. Antarktiszi jégmag furatok elemzése alapján i. sz. 1000-1800 között a CO2-

koncentráció 10 ppm-en belül változott. Ez a változás sokkal kisebb, mint amennyivel 1800

óta növekedett a CO2 mennyisége. (Siegenthaler és Sarmiento, 1993; IPCC, 2007) Az

óceánok puffer-rendszerként működnek a CO2 felvétele során, melynek meghatározott a

puffer-kapacitása. Az óceánok nagyjából 65-ször több szenet tartalmaznak, mint az

iparosodás előtti légkör, de egyensúlyban csak 6,5-szer többet képesek felvenni, mint

amennyit a légkör tartalmaz. Ez a kapacitás csak akkor válik elérhetővé, amikor az egész

óceán kémiai egyensúlyba kerül az új légköri CO2 koncentrációval, ami durván 1000 évig

tartana, mivel ennyi a mélytengeri víztömegek turnovere2. Az óceán CO2 felvételének

dinamikáját tehát a CO2-dal telített víztömegek lesüllyedése határozza meg a felszínről a

fenékre. A tengeri bióta pumpaként működik, ami partikulált és oldott szerves anyagot (POM

– particulate organic matter és DOM – dissolved organic matter) hoz létre, ami aztán

elszállítódik az óceán mélyebb rétegeibe, ahol lebomlik. Ez mélységi szervetlen szénforrást

szolgáltat és 10%-os csökkenést okoz a felszíni vízrétegek szervetlen szén tartalmában a

mélységi vizekhez képest. A klímaváltozás elképzelhető közvetlen hatása a biológiai szén

pumpára magában foglalja a produktivitás megváltozását vagy a DOC (dissolved organic

carbon – oldott szerves szén) gyorsabb remineralizációját és a szerves részecskék gyorsabb

lesüllyedését a globális felmelegedés miatt. Nagy környezeti változások hatására a tengeri

ökoszisztémák összetétele megváltozhat. A tengeri élővilág légköri szén-dioxidra gyakorolt

lehetséges hatásának extrém eseteit adják meg modellekkel, amelyek azt jelzik, hogy az

iparosodás előtti állapotokra (280 ppm zavarás előtti CO2 koncentráció) egy teljes mértékben

hatékony biológiai szén pumpa mindenhol nullára csökkentve a felszíni tápanyag

koncentrációkat 160 ppm körülire csökkentené a légköri CO2 szintjét. Az összes tengeri

életforma kipusztulása megközelítően 450 ppm koncentrációhoz vezetne. A tengeri bióta

változásai jelentős hatást gyakorolnának a légköri szén-dioxidra, bár a hatásai csekélyebbek

lehetnek, mint a potenciális ember okozta növekedés. Közvetve a klímaváltozás különböző

módokon hathat a CO2 szintre. Általános felmelegedés esetén csökkenne a CO2 oldhatósága

(pozitív visszacsatolás a légköri növekedésre). Megváltozhatnak az óceáni áramlatok,

valószínűleg csökkenne a szénfelesleg lefelé irányuló transzportja az óceánok belsejében

(pozitív visszacsatolás). Végül pedig az áramlatok befolyásolják a szén és a tápanyagok

feláramlását a tápanyagok valamint a biológiai pumpa útján is (pozitív vagy negatív

1 ppm: parts per million, magyarul rész a millióban
2 turnover: megújulási idő
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visszacsatolás). Előzetes számítások az sugallják, hogy csak az óceáni áramlások nagy

változásai gyakorolnak jelentős hatást a szén körforgására. (Siegenthaler és Sarmiento, 1993)

A továbbiakban a globális felmelegedés tengeri élőhelyekre és élőlényekre gyakorolt

hatásával foglalkozom, több szempont alapján vizsgálva a problémát, terjedelmi korlátok és a

témában megjelent jelentős mennyiségű publikáció miatt a teljesség igénye nélkül.

1.1. Ökológiai tényezők

1.1.1. Hőmérséklet

A tenger hőmérséklete az a klímaváltozó, amely a legnagyobb figyelmet kapta a

kutatóktól a tengeri ökoszisztémákra gyakorolt hatása miatt. Bár ez egyszerűen azért van így,

mert könnyen mérhető és gyakran áll rendelkezésre, azt is mondhatjuk, hogy a hőmérséklet az

a klímaváltozó, amely a legdominánsabban befolyásolja a tengeri ökoszisztémákat. A

hőmérséklet hatással van az élőlények növekedésére; az aktívan helyet változtató

élőlényeknél az úszási sebességre és az aktivitási rátára; a szaporodásra; olyan periodikus

biológiai jelenségekre, mint az ívás időzítése vagy a migráció; az elterjedésre; az újoncozásra;

a mortalitásra. (Drinkwater és mtsai, 2010; Hoegh-Guldberg és Bruno, 2010; Brierley és

Kingsford, 2009) Az óceánok mélyén vannak a talán leginkább hőstabil élőhelyek a Földön,

és az ott előforduló élőlények vannak valószínűleg a legkevésbé közvetlenül kitéve a

felmelegedésnek, de a hőmérséklet emelkedik és a termális inercia3 eredményeként tovább

fog emelkedni még évtizedekig akkor is, ha a CO2-kibocsátás azonnal meg is szűnik. A

legnagyobb veszélynek potenciálisan az árapályzónában elhelyezkedő habitatok vannak

kitéve, és azok a területek, ahol a növekvő nappali hőmérséklet egyszerre fordul elő az

alacsony dagállyal. Ezeken a helyeken kihalások várhatóak annak ellenére, hogy az

árapályzónában élő szervezetek nagy stressz-toleranciával rendelkeznek. (Brierley és

Kingsford, 2009)

3 A termális inercia az a képesség, amellyel a közeg vezetni és tárolni képes a hőt.
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1.1.2. Függőleges rétegződés/átkeveredés mélysége

A függőleges sűrűségi rétegződés és a felső kevert réteg vastagsága ugyanúgy függ a

hőmérséklettől és a sótartalomtól, mint a vertikális keveredéstől, amelyet a szél vagy árapály

áramlatok hajtanak. A rétegződésnek jelentős következményei vannak, főként az elsődleges

produkcióra. A fontosságára a legjobb példa az El Niño-Southern Oscillation4 (ENSO)

jelenség. El Niño események során a felszíni meleg víztömeg, amely normál esetben a

Csendes-óceán nyugati medencéjében található, elmozdul kelet felé és ezáltal jelentősen

megemelkedik a felszínközeli vízhőmérséklet Dél-Amerika partjainál. A thermoklin

mélyebbre kerül és erősödik a rétegződés a felszíni és felszín alatti vízrétegek között.

Gátlódik a tápanyagok felfelé áramlása, ezért jelentősen lecsökken a felszíni rétegek tápanyag

koncentrációja, csökken a plankton produktivitás, és végeredményben csökken a táplálék

elérhetősége a magasabb trofikus szinteken. Erős El Niño esetén a rendesen magas

produktivitású perui vizekben a halállomány - beleértve a máskülönben tömeges szardella

állományt -, továbbá a hallal táplálkozó madarak állománya kimerül. A Csendes-óceán másik

felén közben kisebb mélységben helyezkedik el a thermoklin. Ennek eredményeként a

sárgaúszójú tonhal és a nagyszemű tonhal hőmérsékleti habitatja függőlegesen kiterjed, és a

nagyszemű tonhal habitatja mélyebbre kerül. La Niña esemény során (az El Niño-val

ellentétes fázis) a fordított mintázatok érvényesülnek a Csendes-óceán mindkét oldalán.

(Drinkwater és mtsai, 2010) Az óceáni áramlatok viselkedésében bekövetkezett változások

rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy erősen befolyásolják a tengeri ökoszisztémák

megoszlását és abundanciáját, mint azt az ENSO közelmúltbéli változásai is bizonyítják

kelperdők és korallzátonyok esetében. (Hoegh-Guldberg és Bruno, 2010)

1.1.3. Trofikus kölcsönhatások

A klíma előzőekben felvázolt általános közvetlen hatásait meg kell különböztetni a

táplálékhálózatokra gyakorolt indirekt hatásától, amely a trofikus interakciókon keresztül

továbbadódik az alacsonyabb és magasabb trofikus szintek felé. A közvetlen és közvetett

éghajlati hatások szorosan összekapcsolódhatnak a trofikus kölcsönhatások által. (Drinkwater

és mtsai, 2010) A táplálkozási folyamatok dinamikusak és a biotikus interakciók hatása

4 Az ENSO jelenség elsősorban a Csendes-óceán térségében jelentkezik, de hatása a bolygó egész területén
megfigyelhető.
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változhat a közösség vagy az ökoszisztéma állapotától függően. A fizikai és/vagy kémiai

környezet változásai olyan reakciókat váltanak ki, amelyek a táplálékhálózaton keresztül

továbbadódhatnak, felerősödhetnek (nagy területen, vagy hosszú távon, vagy mindenütt

hatnak egy közösségben), tompulhatnak (a hatások rövid időtartamúak és lokalizáltak

maradnak). (Moloney és mtsai, 2011) A közvetlen klimatikus hatások befolyásolhatják a

magasabb trofikus szinteken létező élőlények abundanciáját olyan rendszert eredményezve,

amely alapvetően felülről szabályozott (top-down hatásokkal), vagy főként a táplálékul

szolgáló halakra hat darázsderék (wasp-waist) szituáció5 kialakulásához vezetve, vagy

amelyben folytatja az útját a táplálékhálózatban fölfelé (bottom-up hatás). (Cury és mtsai,

2000; Drinkwater és mtsai, 2010; Ottersen és mtsai, 2010;) A különböző útvonalak fontossága

változó a rendszerek között. Például úgy tűnik, hogy a klíma főleg közvetlen hatással van a

domináns trópusi Csendes-óceáni pelágikus halfajokra, míg az Alaszkai-öböl nyugati felén és

részben a Barents-tengeren inkább a bottom-up kényszer útján hat. (Cianelli és mtsai, 2005;

Drinkwater és mtsai, 2010)

A match-mismatch hipotézis (MMH) azt állítja, hogy az élőlények túlélése azon

múlik, hogy mennyire képesek szaporodásuk során eltalálni a zsákmányukat időben. Ez azt

jelenti, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű tápláléknak kell rendelkezésre állnia a faj

életciklusának egy adott fázisa során. (Drinkwater és mtsai, 2010; Brander, 2010) Az éghajlat

a fitoplankton-, zooplankton- vagy halprodukció idején keresztül, illetve néhány esetben a

migráció idejének befolyásolásával lehet hatással arra, hogy sikerül-e eltalálni a zsákmányt

vagy sem. (Edwards és Richardson, 2004; Brander, 2010) A fajok megkülönböztetett válasza

az éghajlat változékonyságára növeli az ökoszisztémákban a trofikus mismatch lehetőségét.

(Edwards és Richardson, 2004)

Növekvő populációknál a denzitásfüggő faktorok gyakran a populáció földrajzi

elterjedésének expanzióját eredményezik az optimális habitatból a kevésbé megfelelő

élőhelyek felé, majd a populációméret csökkenésével a populáció ismét visszatér az optimális

élőhelyre (ez az ún. MacCall’s basin model – MacCall medence modellje) (Bakun, 2010)

Ilyen populáció-mérettel összefüggő kiterjedést (expanzió) és visszahúzódást (kontrakció)

figyeltek meg számos halfaj esetében, mint pl. a grönlandi tőkehal, a tavasszal ívó norvég

hering. (Drinkwater és mtsai, 2010) Sok zsákmányhalnak gyakran változik az abundanciája

5 Az upwelling (feláramlási) zónákban gyakran előfordul a táplálékhálózatban egy kritikus közbenső táplálkozási
szint, amelyet kisméretű, planktonnal táplálkozó nyíltvízi halak foglalnak el, és egy vagy néhány nagy
abundanciájú faj ural. (Cury és mtsai, 2000) Ezek a halak biztosítják az energiaátvitelt az alacsonyabb és
magasabb szinteken elhelyezkedő fajok között, keskeny „darázsderekat” formálva (Jordán és mtsai, 2005), top-
down szabályzást gyakorolva a planktonikus csoportokra és bottom-up kontrollt a ragadozókra. (Moloney és
mtsai, 2011)
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magas és alacsony szintek között, ami a predációs nyomás csökkenését eredményezi, ily

módon megelőzve a kihalást. Ezt nevezik predator-pit (ragadozó-gödör) hipotézisnek.

(Bakun, 2010) A zsákmány esetenként elfogyaszthatja predátorának ikráit, lárváit, és fiatal

egyedeit, és néhány rendszerből ismeretes, hogy időnként jelentősen lecsökkentik vagy

kontrollálják a predátoraik szaporulatát; pl. hering-sprotni-atlanti tőkehal interakciók a Balti-

tengerben, makréla és hering hatása a tőkehalra a Szt. Lőrinc-öbölben, hering-tőkehal-

csuklyás hal interakciók a Barents-tengerben. (Drinkwater és mtsai, 2010) Míg ez a három

elmélet elsősorban a halpopulációk belső dinamikájával foglalkozik, a klíma közvetetten is

előidézheti ezeket a válaszokat akár a ragadozó vagy a zsákmány szaporulatra, csakúgy mint

az elterjedésükre gyakorolt hatása által. (Cianelli és mtsai, 2005)

A zsákmány-szelektivitás kapcsolatban van az inter- és intraspecifikus különbségekkel

a funkcionális morfológiában, a fiziológiában és a viselkedésben. A táplálkozásban

megfigyelhető intraspecifikus változatok száma különböző területeken gyakorta magasabb,

mint az interspecifikus változatoké egyetlen helyen. A vörös-, a gorbus- és a ketalazac

táplálkozási stratégiáiban jelentős plaszticitás mutatkozik; mikronektonból vagy medúzákból

álló táplálékukról több különböző zooplanktonra váltanak válaszul az óceáni ökoszisztéma

körülményeinek megváltozására, például El Niño vagy La Niña eseményekkor. Amikor a

zsákmány nagy számban elérhető, az interspecifikus táplálékforrás-felosztás kismértékű; míg

alacsony zsákmány-elérhetőség esetén nagyobb a szimpatrikus táplálékforrás-felosztás.

(Drinkwater és mtsai, 2010)

A klíma variabilitása módosíthatja a nyíltvízi és a bentikus élettér közötti

kölcsönhatásokat is (benthic-pelagic coupling). Kirby és mtsai (2007) szerint az Északi-

tengerben jelenleg zajló merozooplankton és holozooplankton közötti egyensúly módosulás a

benthosz és a nyílt víz közötti felosztás eltolódását tükrözheti. A fehér szívsün (lárvák és

felnőtt egyedek is) elszaporodott az Északi-tengerben, főként a hőmérséklet emelkedésének

köszönhetően. A működő mechanizmusok összetettek, de a hőmérséklet emelkedése fokozza

a gametogenezist, a faj gyorsabban szaporodik és több petét termel. (Kirby és mtsai, 2007) A

szaporulat és a borítás növekedése mind a tengeri makkok, mind a kagylók esetében

összefügg az óceanográfiai terület térbeli módosulásával a feláramlás (upwelling)

intenzitásának változásain keresztül, ami pedig kihat a fitoplankton produkcióra éppúgy, mint

a fitoplankton sejtjeinek szerkezetére és méretére. (Drinkwater és mtsai, 2010)
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1.1.4. Ökoszisztéma és area eltolódás (regime shift6)

A fiziológiai reakciókon alapuló biológiai változások a fajok elterjedési területének

változásában, inváziókban és kihalásokban, valamint ökoszisztémák áthelyeződésében

nyilvánulnak meg. (Brierley és Kingsford, 2009) A tengeri rendszerek sokkal fogékonyabbak

a fizikai környezetükben évtizedes skálán mérhető változásokra, de sokkal alkalmazkodóbbak

is. Épp ezért nehéz, és talán nemkívánatos eredményre vezet, ha megkíséreljük definiálni a

tengeri ökoszisztémák kiindulási állapotát. Továbbá a halközösségek eltolódása jelentős

gazdasági következményekkel járhat anélkül, hogy ökológiai katasztrófát okozna. Az

évtizedes skálán bekövetkező éghajlati változások, akár természetes eredetűek, akár emberi

befolyás hatására alakulnak ki, valószínűleg előidézik vagy fokozzák a változást. (Steele,

1998) Az eltolódások kvázi-stacionárius időszakokat foglalnak magukban, amelyek rövidtávú

változások vagy viszonylag nagy (legalább regionális) földrajzi skálán bekövetkező és

különböző stabil állapotokat magukban foglaló abundancia vagy produktivitási szint

elmozdulások képében jelennek meg. Az ökoszisztémák áthelyeződése gyakran éghajlati

kényszerekhez kapcsolódik. (Drinkwater és mtsai, 2010)

Ellentétben az árapály zónához hasonló rendszerekkel, amelyek gyakori, rövid

időtartamú zavarásoknak vannak kitéve és egy mozaikosan helyreálló közösségbe

ágyazódnak, más rendszerekre a ritkább, hosszabb időtartamú ciklusok jellemzőek. Az

ökoszisztémák természetes fluktuációinak hosszútávú vizsgálata nélkül ezt a variabilitást

összetéveszthetik a rendszer károsodásával és helyreállásával. Például kisméretű vándorló

szardellák és szardíniák uralják a halászati területeket California, Peru, Chile és Japán magas

produktivitású partmenti vizeiben. A kifogott halak évi mennyisége millió tonnák körül

mozgott egy több mint 50 éves ciklus során. Amikor a szardella tömeges volt, a szardínia

kisebb mennyiségben fordult elő, és fordítva. Ez a változás váltakozó éghajlati rendszerekhez

köthető, ahol különbség van a tenger hőmérsékletében, a cirkulációban és a táplálék-

elérhetőségben. Ha csak egyetlen szardínia-szardella ciklust vizsgálunk, az úgy festhet,

mintha a rendszer kontrollálatlanul ingadozna, de hosszabb távon vizsgálva a ciklusok

sorozata a variációk természetes ingadozását ábrázolja. Ebben az esetben az ökoszisztéma

nagy térbeli skálán belül reagál a környezet változásaira, és ami egy korábbi gazdag állomány

6 Az ökoszisztéma állapotának meglehetősen gyors megváltozása nagy területeken (pl. átalakuló fajdominancia
viszonyok, produkció és szezonalitás) az egyik évtizedes léptékű állapotból egy másik évtizedes léptékű tartósan
fennmaradó állapotba.
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újbóli megjelenésének tűnik, igazából egy hosszútávú környezeti körfolyamatot tükrözhet.

(Palumbi és mtsai, 2008)

A fajok elterjedését befolyásoló tényezők komplex módon hatnak egymásra, és nem

meglepő, hogy hőmérsékletváltozással járó egyszerű kölcsönhatásokat nem mindig lehet

megfigyelni. Az elterjedési területek eltolódása gyakran inkább időszakos, mint fokozatos

vagy monoton. Az ENSO befolyása alatt álló területeken például a változás gyorsan történik a

meleg időszakban, visszaesésekkel a hideg szakaszban. Ezenkívül a természetes

oszcillációkhoz és az alapjukul szolgáló hosszútávú trendekhez kötődő éghajlati szélsőségek

is fontos szerepet töltenek be a változó elterjedési területek kialakulásában. Így az elterjedési

területek eltolódásának aránya rendkívül eltérő fajok között és fajon belül, ideértve a

különböző diszperziós képességeket is. Az ökológiai közöségek fajegyüttesei az élőlények

közötti, valamint az élőlények és az élettelen környezet közötti kölcsönhatásokat tükrözik,

ezért feltételezik, hogy a gyors klímaváltozás vagy szélsőséges időjárási események

megváltoztathatják a közösségek összetételét. (Walther és mtsai, 2002)

Évtizedes ökológiai és élettani kutatások dokumentálják, hogy a tengeri plankton és a

tengeri halak eloszlásait és dinamikáját elsődlegesen az éghajlati változók okozzák. (Hays és

mtsai, 2005; Parmesan, 2006) Globálisan elosztott planktonikus feljegyzések azt mutatják,

hogy erős eltolódások vannak a fitoplankton és zooplankton közösségekben a regionális

óceáni éghajlat változásával, valamint a várt sarkok irányában történő elterjedési terület

eltolódással és a biomasszacsúcs időzítésének változásaival összhangban. (Beaugrand és

mtsai, 2002; Hays és mtsai, 2005; Richardson és Schoeman, 2004; Parmesan, 2006) Néhány

Copepoda közösség több mint 1000 km-rel tolódott el észak felé. (Beaugrand és mtsai, 2002;

Parmesan, 2006) A tengeri hal és gerinctelen közösségek elmozdulásait különösen jól

dokumentálták Észak-Amerika nyugati partjai és az Egyesült Királyság partjai mentén. A két

rendszer érdekes kontrasztot alkot, mert Észak-Amerika nyugati partjainál 60 év alatt jelentős

felmelegedést tapasztaltak a partmenti vizek hőmérsékletében, amíg a brit partok többségénél

jelentős lehűlés volt tapasztalható az 1950-60-as években, és a melegedés csak az 1970-es

években indult meg. (Holbrook és mtsai, 1997; Sagarin és mtsai, 1999; Parmesan, 2006)

Sagarin és mtsai (1999) a tengerfelszín hőmérséklet (SST – sea surface temperature) 2 °C-os

emelkedését a californiai Monterey Bay-ben 1931 és 1996 között déli elterjedésű fajok

jelentős növekedésével és északi elterjedésű fajok csökkenésével hozták összefüggésbe.

Holbrook és mtsai (1997) hasonló eltolódásokat találtak az elmúlt 25 év során a California

partjai menti kelperdők hal közösségeinél. (Parmesan, 2006)
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Számos adat áll rendelkezésre a különböző tengerekről az elterjedési mintázatok

változásait illetően. Az Északi-Csendes-óceán nyugati részén a pelágikus ökoszisztémák

drámai változásokon mentek át az utóbbi évtizedekben. Több régió korábbi retrospektív

elemzése azt mutatja, hogy ökoszisztéma vagy populációs változások mentek végbe

egyszerre, vagy röviddel követve az óceáni éghajlat és az atmoszférikus kényszer változásait.

1976-77 folyamán lehűlés, 1988-89 során melegedés volt megfigyelhető. Egyértelműen

kimutatható volt a lehűlés és a felmelegedés évtizedes váltakozása a hidrográfiai

környezetben és az alacsonyabb trofikus szintek téli-tavaszi produktivitásában a három

megkülönböztetett óceáni régióban, amit tanulmányoztak. Az 1976-77-es változás után a

fitoplankton virágzás későbbre tolódott a hideg tél miatt, és a tavaszi zooplankton abundancia

csúcsa is eltolódott egy hónappal. 1988-89 után megnőtt a téli fitoplankton biomassza az

enyhébb tél következtében és korábban kezdődött meg a produktív szezon. A tavaszi

fitoplankton biomassza azonban alacsony maradt az 1990-es években is. Míg a melegvízi

evezőlábú rák (Copepoda) abundancia csökkent a tavaszi-kora nyári időszakban, addig a

hidegvízi fajok abundanciája magas maradt. (Chiba és mtsai, 2008)

Egészen a közelmúltig az északi Bering-tengeri ökoszisztémákra kiterjedt szezonális

tengeri jégtakaró, a vízoszlop és az üledék nagyfokú szénprodukciója, és a szerves produkció

szoros nyílt vízi-bentikus kapcsolata volt jellemző. Az elmúlt évtizedben a tengeri emlős

populációk elterjedésének térbeli áthelyeződése egyszerre zajlott a bentikus zsákmány-

populációk méretének csökkenésével, a pelágikus halak számának emelkedésével, a tengeri

jégtakaró csökkenésével, valamint a levegő és az óceán hőmérsékletének emelkedésével. A

sarkvidékiről szubarktikusra változó feltételek, azzal járnak együtt, hogy a korábban csak a

Bering-tenger délkeleti részére korlátozódó nyílttengeri ökoszisztéma északra tolódik. A jég

által dominált sekély ökoszisztémákat előnyben részesítő bentikus közösségeket és aljzatról

táplálkozó tengeri kacsákat, mint a pápaszemes pehelyréce (Somatera fuscgeri), és tengeri

emlősöket, köztük a rozmárt (Odobenus rosmarus) és a szürkebálnát (Esrichtius robustus)

felváltja egy pelágikus halak dominálta ökoszisztéma. A keleti Bering-tengeri shelf

halpopulációinak 2002 és 2004 közötti vizsgálata késő nyáron és kora ősszel nagy számban

mutatott ki fiatal alaszkai tőkehalakat (Theragra chalcogramma) a Bering-tenger északi részén

a Szt. Lőrinc-szigettől délre 2004-ben, valószínűleg a meleg óceáni hőmérséklet

következtében. A pelágikus halfajok észak felé terjeszkednek, beleértve az alaszkai tőkehallal

táplálkozó fiatal gorbuslazacok (Oncorhynchus gorbusha) számának nagymértékű

növekedését is. Helyi megfigyelések azt mutatják, hogy a gorbuslazac ma már a Bering-

szorostól északra a Jeges-tengerbe ömlő folyókat kolonizálja. (Grebmeier és mtsai, 2006)
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A fauna jellegzetes változásai, melyek délen a La Manche (Angol-) csatornától

északkeleten a Barents-tengerig és északnyugaton Grönland partjaiig terjednek, a késői 1920-

as években, a kései 1960-as években és az 1990-es évek végén következtek be. Az észak-

atlanti ökoszisztémát északkeleten hideg szubarktikus fauna jellemzi a szubpoláris

áramlásban, meleg lusitaniai fauna a Vizcayai-öbölben, és a kettő között a keveredési

térségben hideg-mérsékeltövi boreális fauna a Brit-szigetektől nyugatra és Izlandtól délre. A

faunisztikai határok rosszul definiáltak a boreális régióban nagyon erős éves és évközi

hőmérsékleti variabilitás miatt. A lusitaniai és boreális birodalmak közötti eltolódást a

Nyugat-Angliai-csatorna közelében korábban az úgynevezett Russell-ciklussal írták le. A

jellegzetes lusitaniai uralom a Csatorna közelében az 1925-35 közötti időszakban kezdődött

és az 1965-75 közötti időszakban ért véget, szoros összefüggésben a gyenge szubpoláris

áramlással és az emiatti melegebb körülményekkel az Atlanti-óceán északkeleti részén. Ebben

az időszakban több fitoplankton és melegvízi Copepoda fordult elő az Izland-Faroe-szk.

régióban, északi és nyugati irányú eltolódás volt megfigyelhető a vékonybajszú tőkehal

állományoknál és a pilótabálnák gyakrabban fordultak elő a régióban. A Russel-ciklust

összefüggésbe hozták a (hideg, boreális) hering ciklusok közötti és a (meleg, lusitaniai)

szardínia ciklusok közti eltolódásokkal is a Csatornában. Az 1935-65 közötti időszak nyári

szardínia periódus volt, de hasonló ciklusokra valószínűleg már a 17. század első felében, a

18. század elején, és a 19. század első három évtizedében is sor került. Ezek az időszakok

mind egybeesnek azokkal az évekkel, amikor nagy pilótabálna fogások voltak, és gyenge

áramlásra utaltak a jelek. (Hátún és mtsai, 2009)

Az elmúlt 100 évben a Csatornában Plymouth környékén jelentős váltások voltak

néhány planktonikus taxon relatív abundanciájában, ideértve a medúzákat, a Copepodákat, a

nyílférgeket és a krillt, ami szorosan kapcsolódni látszik a tengerfelszín hőmérsékletének

(SST) ingadozásaihoz. További példa a szardínia (Sardina pilchardus) ikráinak

megnövekedett abundanciája az 1930-as évek közepe és 1960 között a melegebb

körülményeknek megfelelően. A szardínia ikrák száma csökkent az 1970-es évek hidegebb

időszaka alatt, majd újra megnőtt 1985 után. Mindig is a pelágikus halaknak volt a

legnagyobb kereskedelmi szerepe délnyugat Anglia halászkikötőiben, a szardíniával, a

közönséges heringgel (Clupea harengus), és a közönséges makrélával (Scomber scombrus)

mint elsődleges célfajokkal. Történelmi feljegyzések és fogási statisztikák alapján

bizonyítható, hogy nagy ingadozások voltak ezen taxonok abundanciájában a 16. század óta,

és a bizonyíték egybevág a feltételezéssel, hogy ezek a fluktuációk bizonyos mértékben az

éghajlattól függenek. Feltűnő változások következtek be az aljzatlakó halak együtteseiben
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(assemblage) is a 20. század folyamán. Különösen feltűnő a változás a cápák és ráják

abundanciájában, mint pl. mára teljesen eltűnt közönséges tüskéscápa (Squalus acanthias). A

kék rája (Dipturus batis) korábban jelen volt a térségben, de sosem jelent meg az MBA7

(Marine Biological Association – Tengerbiológiai Társaság) jelentéseiben, ami arra utal, hogy

már korábban eltűnt. Bár a halászat nagy hatással volt a tengerfenéken élő halakra, a

változások részben az éghajlat regionális ingadozásának következményei is lehetnek. Erre

példa az előfordulási gyakoriság növekedése a Sparidae családba tartozó durbincsok esetében

az 1950-es évek melegebb időszakaiban és az utóbbi évek folyamán. A klímaváltozás

ellentétes ingadozásokat válthat ki a populációk abundanciájában, különösen helyi és

regionális mértékben. Jó példa erre a tipikusan melegkedvelő nyelvhal (Solea solea)

látszólagos abundancia-csökkenése a melegebb időszakban 1952-ig. Az aljzatlakó

halközöségek összetételét meghatározó biotikus interakciók komplexitása lehet felelős az

elsöprő halászati hatásokkal egyetemben azért, hogy az éghajlati hatásokat nehezebb

felderíteni a tengerfenéken élő halak esetében, ellentétben a nyíltvízi taxonokkal, amelyek

közvetlenül és drasztikusan reagálnak az éghajlati változásokra. Az árapályzóna sziklás

partjainak élőlényeit aránylag könnyű megfigyelni, és a megfigyelhető klímaváltozásra adott

egyik legszembetűnőbb biotikus válasz esetükben a tengeri makkok két csoportjának relatív

aránya. A közönséges tengerimakk (Semibalanus balanoides) boreo-arktikus elterjedésű, míg

a Chtamalus genus két faja a melegvízi kondíciókat kedveli. Szoros összefüggések vannak a

tengerimakkok abundanciái és az SST között. A melegkedvelő fajok (Chtamalusok)

abundanciája pozitívan korrelál a partmenti hőmérséklettel, míg a hidegkedvelő faj (S.

balanoides) abundanciája negatívan. A klíma által kiváltott fajszintű változásokat is

megfigyeltek a Patella depressa csészecsiga és a melegkedvelő Osilinus lineatus csiga

esetében. Az utóbbi években mindkét faj elszaporodott a korábbi évekhez képest.

Bizonyítékok a Csatorna nyugati részéről alátámasztják, hogy a sziklás partok élővilága olcsó

és megbízható indikátorai az ökoszisztéma komponenseiben (mint a plankton és a halak)

éppen zajló változásoknak. (Hawkins és mtsai, 2003)

Az Északi-tengerben is megfigyelhetőek voltak a fentebb leírtakhoz hasonló

változások a késői 1970-es, korai 1980-as években és az 1980-as évek végén-1990-es évek

elején. A rendhagyó óceáni éghajlati feltételek hosszantartó következményekkel járnak az

Északi-tenger ökológiájára nézvést és a szembetűnő ökoszisztéma eltolódások fő okának

tekinthetjük azokat. (Edwards és mtsai, 2002)

7 Az MBA több mint 100 éve végez megfigyeléseket Plymouth környékén.
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1.2. Plankton

A plankton gyűjtőfogalom, melyet a vízben élő lebegő életmódú, aktív mozgást nem

végző növényekre (fitoplankton) és állatokra (zooplankton) használunk. A plankton mérete

roppant változatos lehet, a néhány mikron átmérőjű vírusoktól és baktériumoktól a több kg

súlyú csalánozókig. A mezozooplankton – 0,2-2 mm mérettartományba eső állatok (pl. rákok

és csalánozók), és a mikrozooplankton (20-200 µm) kulcsszerepet tölt be a táplálékhálózatban

a fitoplankton és a halak között. Megkülönböztetjük még egymástól a plankton állandó tagjait

– holozooplankton, és azokat a fajokat, amelyek csak időleges tagjai a planktonnak –

meroplankton: olyan fajok, amelyek csak életciklusuk egy részében a planktonállomány

tagjai, mint bizonyos csalánozók és tüskésbőrű, valamint Decapoda (tízlábú rákok) lárvák.

(Hays és mtsai, 2005)

A plankton vizsgálatához gyűjtőeszközökre van szükség, mint amilyen például a CPR

(Continuous Plankton Recorder – folyamatos plankton felvevő készülék). Ma a CPR képezi a

világ legnagyobb plankton megismerését célzó vizsgálat, a CPR survey (CPR felmérés)

alapját. Több mint 5 millió tengeri mérföldön keresztül vontatták a CPR-eket az Atlanti-óceán

északi részén, amelynek eredménye 196.112 minta gyűjteménye lett. Minden mintában

nagyjából 450 fito- és zooplankton taxon abundanciáját vették számba, és mai tudásunk nagy

része az éghajlatváltozás alacsonyabb trofikus szinteket érintő változásait illetően ebből a

felmérésből származik. (Hays és mtsai, 2005; Edwards és mtsai, 2002; Richardson és

Schoeman, 2004)

A fitoplankton

biomassza eloszlását és a nettó

primer produkciót (NPP) (2.

ábra) a fény és a tápanyagok

(nitrogén, foszfát és vas)

elérhetősége határozza meg. E

növekedést korlátozó

tényezőket viszont fizikai

folyamatok szabályozzák:

tengeráramlatok, keveredési dinamika, upwelling, atmoszférikus por lerakódás, és a

napciklus. (Behrenfeld és mtsai, 2006; Doney, 2006) A fitoplankton biomassza legnagyobb

2. ábra: Az átlagos éves NPP értékek magasak, ahol megemelkedett a
felszíni tápanyagtartalom. Az alacsonyabb szélességeken 15 °C feletti
éves átlagos felszíni hőmérsékletű tartósan rétegzett vizek vonallal
körülhatárolva
Forrás: Behrenfeld és mtsai, 2006
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tömegei az Egyenlítő mentén, a mérsékelt és sarki övben, valamint a kontinensek nyugati

határainál vannak jelen. (Doney, 2006) Az óceán színének műholdas mérése biztosítja az

eszközt az óceáni produktivitás globális léptékű kvantifikálásához, és a produkció

variabilitásának összekapcsolását a környezeti tényezőkkel. Az elmúlt évtized folyamán az

űrből figyelték meg a globális NPP változásait. (Behrenfeld és mtsai, 2006) Az első műholdas

szenzor, ami rendelkezett ezzel a képességgel a SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-View

Sensor – tengereket figyelő széles látómezejű érzékelő) volt. (Behrenfeld és mtsai, 2006;

Doney, 2006; Siegel és Franz, 2010) A jövőbe tekintve a műholdas mérések fogják az

elsődleges adatforrást szolgáltatni a nyíltvízi ökoszisztémák változásának értékelésére. (Siegel

és Franz, 2010)

Az elmúlt évtized során a kezdeti növekedő 1,930 TgCyr-1 (teragram szén évente)

NPP után tartós csökkenés következett be: átlagosan 190 TgCyr-1 volt a NPP. A megfigyelt

trendek által vezérelt változások a kiterjedten rétegződött alacsony szélességeken

elhelyezkedő óceánokban nyilvánulnak meg, és szorosan kötődnek az egyidejű éghajlati

változásokhoz. Ez jelenti az összeköttetést a fizikai környezet és az óceán biológiai funkciói

között az óceán felső rétegének hőmérsékleti és rétegződési változásain keresztül, amelyek

befolyásolják a fitoplankton növekedéséhez szükséges tápanyagok elérhetőségét. Az óceáni

produktivitás megfigyelt jelenlegi csökkenése az 1999 utáni meleg periódusban betekintést

enged abba, hogyan változtathatja meg a jövőbeli klímaváltozás a tengeri táplálékhálózatokat.

(Behrenfeld és mtsai, 2006)

A plankton különösen jó indikátora a tengeri környezet éghajlatváltozásainak számos

okból. 1.) Eltérően más tengeri fajoktól, mint a halak és sok, az árapályzónában előforduló

szervezet, a planktonnak csak kevés faját hasznosítják gazdaságilag; ennek következtében a

hosszútávú változásokat az éghajlatváltozásnak tulajdoníthatjuk. 2.) A legtöbb faj rövid

élettartamú8, így a populációméretet kevésbé befolyásolják a korábbi évekből visszamaradt

egyedek. Ez a környezeti változások és a plankton dinamikája közötti szoros kapcsolathoz

vezet. 3.) A plankton elterjedése drasztikus változásokat mutathat, mivel szabadon lebegnek,

és könnyedén válaszolnak a hőmérséklet és az óceáni áramlásrendszerek változásaira az

életterük kiterjesztésével vagy szűkítésével. 4.) A jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy a

plankton maga sokkal érzékenyebb indikátora a változásoknak, mint maguk a környezeti

változók, ugyanis a biológiai közösségek nemlineáris válaszreakciói felerősíthetik a finom

környezeti zavarásokat. (Hays és mtsai, 2005)

8 A világóceán teljes fitoplankton biomasszája elfogyasztásra kerül 2-6 naponta. (Behrenfeld és mtsai, 2006)
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1.3. Korallzátonyok

A korallzátonyok bolygónk legnagyobb biológiai diverzitású és legnagyobb gazdasági

jelentőségű ökoszisztémái közé tartoznak (Hoegh-Guldberg, 1999; Hoegh-Guldberg és mtsai,

2007; Brierley és Kingsford, 2009), és olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak,

amelyek alapvetőek az emberi társadalmak és az ipar számára: a halászattól kezdve a

partvidék védelmén, építőanyagok és új biokémiai összetevők szolgáltatásán keresztül

egészen a turizmusig. (Hoegh-Guldberg, 1999; Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007) Igen

összetettek és termékenyek, több százezer fajjal büszkélkedhetnek, köztük sok olyannal is,

amely jelenleg a tudomány számára még leíratlan. Eltekintve szépségüktől a korallzátonyok

döntő szerepet játszottak a trópusi óceánok lakott ökoszisztémáinak alakításában az utóbbi

250 millió év során. A korallzátonyokat gyakran hasonlítják oázisokhoz a terméketlen

óceánok sivatagában. (Hoegh-Guldberg, 1999)

A sekélyvízi partmenti ökoszisztémák központi elemei a túlsúlyban lévő szimbiózisok

gerinctelenek és dinoflagelláta mikroalgák között. A korallzátonyok egy sor szimbiózistól

függenek, amelyek arra szolgálnak, hogy korlátozzák a létfontosságú tápanyagok kiáramlását

a vízoszlopba. A zátonyépítő korallok mind dinoflagelláták széles skálájával élnek

szimbiózisban. A primer producens és a gazda szoros társulása teszi lehetővé a szoros

tápanyag újrahasznosítást, amiről úgy gondolják, hogy ezzel magyarázható a korallzátonyok

magas produktivitása. A korallszirti ökoszisztémák vázát a korallok alakítják ki erőteljes

növekedésükkel a trópusi tengerekben. Míg más szervezetek a struktúra összeforrasztását (pl.

mésztartalmú vörösalgák) vagy benépesítését (pl. halak, algák, gerinctelenek) szolgálják,

addig elsősorban a korallok alakították ki a zátonyok szerkezetét az elmúlt 200 millió évben.

Korallok építették fel teljes zátonyok, szigetek és olyan hatalmas óceáni szirtek, mint a Nagy-

korallzátony szerkezetét. (Hoegh-Guldberg, 1999)

A koralloknak kalcium-karbonátra (CaCO3) van szükségük a vázuk felépítéséhez,

aragonit formájában, azonban a tengerek savasodása csökkenti a szükséges karbonátok

elérhetőségét. (Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007; Brierley és Kingsford, 2009) Terepi

vizsgálatok is megerősítik, hogy a karbonát beépülése a korallzátonyokon a nullához közelít

vagy negatívvá válik a mai óceánok 3,3 körüli aragonit szaturációs értékeinél (3. ábra). Ez

akkor következik be, ha a légköri CO2 koncentráció eléri a 480 ppm-et, és a CO3
2-

koncentrációk 200 µmol kg-1 alá csökkennek a Világóceán nagyobb részén. (Hoegh-Guldberg

és mtsai, 2007) A korallok többféle reakciót mutathatnak a csökkenő kalcifikációra, amelyek
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mind káros következményekkel

vannak a zátony

ökoszisztémájára. A

legközvetlenebb válasz a

lineáris kiterjedés csökkenő

mértéke és a korallkolóniák

vázsűrűségének csökkenése.

Bár napjainkban nem lehet

egyértelműen az óceán

savanyodásának tulajdonítani a

megfigyelt növekedés-lassulást

és kalcifikáció-csökkenést,

ezek mégis összhangban

vannak az óceánokban észlelt

pH és karbonát-koncentráció

változásokkal. Másrészt a

korallok fenntarthatják a fizikai

kiterjedésüket és növekedési

rátájukat, ha csökkentik a

vázsűrűséget. Az eróziót

elősegítheti az olyan zátonyon

legelésző állatok, mint a papagájhalak tevékenysége, amelyek jobban szeretik eltávolítani a

karbonátot a kisebb sűrűségű alsó rétegekből. Ha a pusztulás aránya meghaladja a

kalcifikációét, akkor a zátonyok komplexitása csökkenni fog, és csökken a habitat minősége

és diverzitása. A strukturális komplexitás elvesztése kihat a zátonyok azon képességére is,

hogy felfogják a hullámverés energiáját, és emiatt meggyengül a partok védelme. Végül pedig

a korallok fenntarthatják mind a váznövekedést, mind pedig denzitásukat a csökkenő CO3
2--

szaturáció mellett is, amennyiben több energiát fektetnek a vázképzésbe. Valószínű

mellékhatása ennek a stratégiának, hogy más alapvető funkcióktól (pl. szaporodás) kell

elvonni a forrásokat, ami végeredményben csökkenti a lárvák kirajzását a zátonyról, és így

kisebb a jövőbeli zavarások után a visszatelepülés lehetősége. Az óceán aciditása nem

egyenletesen fog változni a különböző területeken a jövőben; lesznek olyan régiók, mint a

Nagy-korallzátony és a Korall-tenger, valamint a Karib-tenger, ahol az aragonit-szaturáció

sokkal gyorsabban eléri a kockázatos szintet, mint máshol. (Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007)

3. ábra: Az aragonit-szaturáció {Ωaragonite=([Ca2+][CO3
2-])/Ksp aragonite}

megjósolt változásai, ha a légköri CO2-koncentráció (ppm) nő (az ábrák
bal felső sarkában) a sekélyvízi korallzátonyok elhelyezkedése alapján
megszerkesztve, amelyeket a rózsaszín pontok jelölnek. Az ipari
forradalom előtt (280 ppm) majdnem az összes korallzátonyra
Ωaragonite>3,25 érték volt jellemző (az ábrán kékkel jelölt területek), ami a
minimum Ωaragonite érték a korallzátonyokhoz társítva napjainkban. Az
ilyen minimum aragonit szaturációval rendelkező zátonyok száma
gyorsan csökken a légköri CO2-koncentráció emelkedésével. Az ábrán
megfigyelhető, hogy néhány terület (mint a Nagy-korallzátony) sokkal
gyorsabban éri el az alacsony és kockázatos Ωaragonite szintet, mint mások
(pl. a Csendes-óceán középső része)
Forrás: Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007
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A hidegvízi/mélytengeri korallok globális elterjedését a tengervíz karbonát kémiája

befolyásolja, és világos az összefüggés a mélytengeri kőkorallok jelenléte és az aragonit-

szaturációs horizont mélysége között. Ez a horizont jelöli ki a határt a felső telített, és a

mélyebb telítetlen vizek között; a határvonal fölött képződik szilárd CaCO3, alatta azonban

feloldódik. Ahogy a légköri CO2 szintek emelkednek, az aragonit-szaturáció határának

mélysége egyre közelebb kerül az óceánfelszínhez, és 2100-ra az egész déltengeri vízoszlop

telítetlenné válhat. A mélytengeri korallok így valószínűleg sokkal érzékenyebbek az óceán

kémiájának változására, mint a sekélyvízi trópusi szirtépítő korallok. A következő 100 évben

az aragonit-szaturáció határának előrejelzett csökkenése a tengerekben azt eredményezi, hogy

az ismert mélytengeri korallzátonyok mindössze 30%-a fog fennmaradni a túltelített

vizekben, összehasonlítva a mai több mint 95%-kal. Az Ausztráliától délre elhelyezkedő

víztömegek így meglehetősen zorddá válnak a mélytengeri korallok számára a néhány száz

méteres mélység alatt. (Poloczanska és mtsai, 2007)

A trópusi korallok és különösen a szimbióta zooxanthelláik nagyon érzékenyek a

hőmérséklet emelkedésére. 31 °C felett a zooxanthellák kilökődnek, és bekövetkezik a korall

kifehéredése. (4. ábra) (Brierley és Kingsford, 2009; Hoegh-Guldberg, 1999; Hoegh-guldberg

és mtsai, 2007; Hughes és mtsai, 2003) A kifehéredés intenzitása és mértéke megnőtt az

1960-as évek óta, és az 1998-as és 2002-es események teljes zátonyrendszereket érintettek.

(Brierley és Kingsford, 2009; Hoegh-guldberg és mtsai, 2007)

A korallok és dinoflagelláta endoszimbiontáik (Symbiodinium spp.) érzékenységét a

hőmérséklet emelkedésére alaposan dokumentálták. A Symbiodinium felfogja a napból

érkező energiát és a tápanyagokat, majd az anyagcsere-termékek több mint 95%-át továbbadja

a gazdakorallnak, amely emiatt képes fenntartani a magas kalcifikációs rátát. Amikor a

4. ábra: A bal oldali képen az egészséges korall, a jobb oldali képen a kifehéredés utáni állapot látható
Forrás: http://www.scuba-dive-lanta.com/weather/coral-bleaching-occurring-at-shallow-depths
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hőmérséklet 3-4 héten keresztül 1-2 °C-kal meghaladja a felső tűréshatárt, az obligát

endoszimbiózis felbomlik a szimbionta kilökődésével és a korall kifehéredik. A kifehéredés

és a mortalitás fokozatosan egyre rosszabbá válik, ahogy a hőmérsékleti anomáliák

felerősödnek és egyre hosszabb ideig tartanak. Valójában a tömeges méretű korall-kifehéredés

intenzitása és gyakorisága is megnőtt az elmúlt évtizedekben. (Hoegh-Guldberg, 1999;

Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007) A világon számos korallzátony szenvedett el nagymértékű

korall mortalitást az 1998-as ENSO jelenség alatt. 1998-ban az éghajlati ingadozás a

legerősebb óceáni felmelegedést okozta a feljegyzett újabb kori emberi történelemben.

(Ateweberhan és McClanahan, 2010; Harvell és mtsai, 2002) Az SST megoszlása és a

kifehéredés foltokban jelentkezett a térbeli eloszlásokban, és változó volt az egyes

zátonyokon belül, de még jobban a zátonyok között. A legsúlyosabb mértékű mortalitás az

Indiai-óceán nyugati részét érintette. (Ateweberhan és McClanahan, 2010) Ezen a területen

90-95% volt a mortalitás a legsúlyosabban érintett részeken, és 30%-os volt a regionális

szintű mortalitás. (Obura, 2005)

Számos tényező befolyásolhatja a hőstressz hatására fellépő korall kifehéredés és

mortalitás mintázatait, beleszámítva a fizikai tényezőket és egy sor biológiai jellemzőt a

genetikai szerveződés szintjétől az ökológiai szerveződés szintjéig. A tényezők a kifehéredés

folyamatának különböző szakaszaiban hathatnak. Először is különböző régiókban a zátonyok

vagy részeik eltérő hőterhelésnek lehetnek kitéve. Másodszor a különböző koralloknál eltérő

fokú lehet a kifehéredés akkor is, ha ugyanakkora hőhatásnak vannak kitéve. Harmadrészt a

különböző koralloknál eltérő mértékű mortalitás mutatkozik, ha termális stressznek vannak

kitéve, miközben ugyanolyan szintű a kifehéredés. És végül a különböző zátonyokon eltérő a

megújulás aránya a korallok mortalitását követően. (Obura, 2005) Habár az 1998-as eseményt

csak a kifehéredéshez kapcsolódó mortalitásnak könyvelték el, néhány korall pusztulásához

opportunista fertőzések is hozzájárultak (Harvell és mtsai, 2002; Poloczanska és mtsai, 2007),

pl. a Briareum asbestinum legyezőkorall tömeges pusztulásához. (Harvell és mtsai, 2002)

Három korallpatogén is van, ami jól növekszik a lehetséges gazda hőmérsékleti optimumához

közel vagy azt meghaladóan, ami arra utal, hogy melegebb tengerekben is elszaporodnának. A

tengeri baktériumok és gombák növekedési rátája pozitívan korrelál a hőmérséklettel. A

gombák növekedéséhez optimális hőmérséklet számos korall esetében egybeesik a

hőstresszel, a kifehéredés és a gombafertőzés valószínű együttes előfordulásához vezetve.

(Harvell és mtsai, 2002)

Jelenlegi taxonómiai tudásunk alapján a korallfajok elterjedésének középvonala az

indopacifikus régióban az 56° szélesség körül van, sok faj elterjedési területe közrefogja az
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Egyenlítőt és kinyúlik a zátonynövekedés határáig, vagy túl is lépi azt (~30° észak és ~30°

dél), ahol a vízhőmérsékletek már sokkal alacsonyabbak. Hasonlóan az Arab-öbölben (nyári

átlagos hőmérsékleti maximum 36°C) a korallfajok földrajzi elterjedése 35%, amibe beleesik

a Csendes-óceán legdélibb korallzátonya, a Lord Howe-sziget (24 °C) is. Fontosabb azonban,

hogy az Arab-öböl koralljai nem fehérednek ki, míg nem kerülnek élőhelyükhöz képest

extrém hőmérsékleti körülmények közé, ami jó 10 °C-kal magasabb, mint a nyári

hőmérsékleti maximum valahol a hűvösebb területeken ugyanazon faj elterjedési területén

belül, részletes bizonyítékot szolgáltatva a helyi adaptációra. Továbbá az alacsonyabb

kifehéredési küszöb a hűvösebb területeken arra utal, hogy erős a szelekciós nyomás a

korallokon és a zooxanthelláikon, hogy olyan küszöbértékeket fejlesszenek ki, amelyek közel

vannak, de nem esnek túl messze a várt felső határtól az adott helyen. Ez a mintázat egy

lehetséges csereviszony irányába mutat az extrém hőmérséklet okozta mortalitási kockázat és

a termikus védelmi mechanizmusok (pl. antioxidáns enzimek, hősokkfehérjék vagy fénystabil

proteinek és pigmentek előállítása) magas költsége között. (Hughes és mtsai, 2003)

Az átlagos korallborítottság az Indiai-óceán nyugati térségében 37,72 ± 31,34%-kal

csökkent az 1998-as éghajlat-ingadozási esemény következtében. Jelentős regionális eltérés

volt az 1998 előtti és az 1998 utáni fedettségben, és a korallborítás relatív változásában

(csökkenésében) 1998 folyamán (az északnyugat-madagaszkári 13,89 ± 23,89%-os

növekedéstől a Maldív-szk. központi atolljainak 95,72 ± 3,67%-os csökkenéséig). A

legnagyobb borítottság-csökkenés az Indiai-óceán nyugati részének középső, és középső-

északi részein, valamint az Arab- és az Ománi-öbölben következett be. A legsúlyosabban

érintett zátonyterületek Sri Lanka, a Maldív-szk. központi atolljai és a gránit Seychelles-szk.

voltak. Legkevésbé a Vörös-tenger, Mayotte, a Comore-szk., Dél-Mozambik, Dél-Afrika,

Madagaszkár, Réunion, Mauritius és Rodrigues voltak érintve. A zátonyok és

korallközösségek, amelyek túlélték az 1998-as komoly zavarást, valószínűleg jobban viselik

majd a hasonló jövőbeli eseményeket is. (Ateweberhan és McClanahan, 2010)

A korallzátonyok jövőjére 3 forgatókönyvet dolgoztak ki. A CRS-A (Coral Reef

Scenario) azt írja le, mi történik akkor, ha a feltételek stabilizálódnak a jelenlegi szinteken

(380 ppm légköri CO2-koncentráció). A korallzátonyok továbbra is változni fognak, de

megmarad a korall-dominancia. Az emelkedő CO2-koncentráció következtében a közösségek

szerkezete megváltozik, néhol a termikusan toleránsabb fajok, mint a tömör Porites válnak

uralkodóvá, míg máshol a hőmérsékletre érzékeny, de gyorsabban kolonizáló nemzetségek,

mint a lapos Acropora. (Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007) Ez a két, elsősorban hidegérzékeny

faj nem túl rég terjesztette ki a területét a Mexikói-öböl északi részére (első megfigyelés
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1998-ban) az emelkedő SST-vel egyidejűleg. Bár a sarkok irányába történő elmozdulást a

fény elérhetősége limitálja egy bizonyos ponton (Hoegh-Guldberg, 1999), kisebb

elterjedésbeli elmozdulások segíthetik új refugiumok kialakulását a jövőbeli extrém SST

kivédésére. (Parmesan, 2006) A CRS-B esetében 450-500 ppm CO2-koncentrációt

feltételezve a korallok denzitása és diverzitása valószínűleg csökkenni fog. A korallveszteség

nyomán hely szabadul fel, ahol makroalgák telepszenek meg, és stabil közösségeket

alakítanak ki, amelyek ellenállnak a korall-dominancia visszatérésének. A CRS-C

forgatókönyv több mint 550 ppm CO2-koncentrációval számol. Ezek a változások csak a

korallszirti ökoszisztéma omladozó vázát hagyják meg néhány szirtépítő korallal, a zátonyok

maguk pedig széthulló törmelékpadokká válnak. (Hoegh-Guldberg és mtsai, 2007)

1.4. Mangrove közösségek

A mangrove erdők számos vadon élő élőlénynek, halaknak, puhatestűeknek nyújtanak

élőhelyet, biztos menedéket és táplálkozási lehetőségeket. (Scavia és mtsai, 2002) Mangrove

erdők a trópusi (szubtrópusi) tengerpartokon alakulnak ki, ahol a fényigényes korallok

számára nem elég tiszta a víz. A mangrove ökoszisztéma hullámverés ellen földnyelvvel,

homok- vagy korallgátakkal védett öblökben, ill. hullámtöréstől mentes lassan mélyülő

tengerpartokon alakul ki. A trópusi tengerpartok 60-70%-át mangrove jellegű életközösség

szegélyezi. Élőhelyüket naponta kétszer (dagálykor) tengervíz borítja, dagálykor a fák sós

vízben állnak, apálykor szárazon. A mangrove erdők kétféle típusát különböztetik meg: 1.)

száraz partvidékeken található, nincs édesvizű folyóbefolyás; 2.) folyó torkolatában lévő

mangrove (itt az élőlényeknek az ozmotikus koncentráció gyakori, hirtelen és

megjósolhatatlan változásaihoz is alkalmazkodniuk kell).

A mangrove erdők, más ökoszisztémákhoz hasonlóan számos zavarásnak vannak

kitéve, amelyek különböznek belső (pl. geológiai, fizikai, kémiai, biológiai) természetükben,

valamint időben és térben. A szárazföld és a tenger közötti határfelületet alacsonyabb

szélességeken benépesítő mangrovék zord környezetet foglalnak el, melyben napi

rendszerességgel vannak kitéve az árapálynak, a hőmérséklet, a víz és a sókoncentráció

változásainak, valamint különböző fokú anoxiának. A mangrove erdők és lakóik ezért

meglehetősen robusztusak és nagy az alkalmazkodó képességük (vagy tűrőképességük), így

képesek megélni a sós és mocsaras talajokon a meleg szubtrópusi és trópusi tengerparti

tájakon. (Alongi, 2008)



25

Az éghajlatváltozás mangrovékra ható elemei a tengerszint-változás, szökőár9,

viharosság, csapadék, hőmérséklet, légköri CO2-koncentráció, óceáni áramlási-mintázatok, az

egészségével funkcionálisan összefüggő szomszédos ökoszisztémák, valamint az emberi

reakciók a klímaváltozásra. Az összes folyomány közül a légköri összetétel változásaitól a

szárazföldek felszínének átalakulásáig a relatív tengerszint-emelkedés jelentheti a legnagyobb

fenyegetést. (Gilman és mtsai, 2008; Scavia és mtsai, 2002) Habár napjainkig ez valószínűleg

kevésbé fenyegető volt, mint az ember átalakító tevékenysége – akvakultúrák létesítése és

feltöltés –, a relatív tengerszint emelkedése lényeges oka a mangrove jelenlegi és előrejelzett

jövőbeli elterjedési-terület csökkenésének és állapot-leromlásának. (Gilman és mtsai, 2008)

A globális tengerszint-emelkedés az egyik legbiztosabb következménye a globális

felmelegedésnek, valószínűleg már most is zajlik (12-22 cm emelkedés már megtörtént a 20.

század folyamán), és egyes éghajlati modellek további gyorsuló vízszintemelkedést vetítenek

előre az elkövetkező évtizedekben. (IPCC, 2007; Gilman és mtsai, 2008) Az előrejelzések

szerint 1980-1999 és a 21. század vége (2090-2099) között 0,18-0,59 m globális tengerszint-

emelkedés várható. (IPCC, 2007; Gilman és mtsai, 2008) A mangrove rendszerek nem

képesek lépést tartani a tengerszint-változással, ha a változás mértéke a mangrove

üledékfelszín emelkedésében meghaladja a relatív tengerszint-változás mértékét. (Gilman és

mtsai, 2008; Alongi, 2008) Több olyan összekapcsolódó felszíni és felszín alatti folyamat

van, amelyek befolyásolják a mangrove üledékfelszín magasságát (üledék-felhalmozódás és

erózió, biotikus hozzájárulás, földalatti elsődleges produkció, üledék-tömörödés

(autocompaction), a talajvízszint és a vízraktározó szövetek víztartalmának ingadozása).

(Gilman és mtsai, 2008)

Amikor a változó tengerszint a meghatározó a mangrove erdő helyzetének

kontrollálásában, három lehetséges mangrove válasz van a tengerszint-trendekre:

• Állandó, helyszín-specifikus relatív tengerszint: amikor a tengerszint nem változik a

mangrove felszínéhez képest, a mangrove közösség helyzete általában véve stabil;

• A helyszín-specifikus relatív tengerszint csökken: amikor a tengerszint csökken a

mangrove felszínéhez képest, a mangrove erdő szegélye a tenger irányába vándorol és

esetleg oldalirányban, ha azok a területek alkalmasak a mangrove megtelepedési

feltételeinek kialakítására; és

9 Akkor keletkezik, amikor a Nap, a Föld és a Hold éppen egy egyenes mentén fekszik és ennek következtében a
Nap és a Hold árapálykeltő hatása összeadódik. Ilyenkor a dagálymagasság majdnem másfélszerese a
szokásosnak. Ilyen együttállás 14 naponta van, újholdkor és holdtöltekor.
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• A helyszín-specifikus relatív tengerszint emelkedik: ha a tengerszint emelkedik a

mangrove üledékfelszín emelkedéséhez képest, a mangrove erdő tengeri és szárazföldi

szegélye is a szárazföld felé szorul vissza, mivel a mangrove faj fenntartása érdekében

preferált vízborítás ott van jelen. A mangrove állomány oldalirányban is kiterjedhet a

magasabban elhelyezkedő területek felé. (Gilman és mtsai, 2008)

A tengerszint emelkedése miatt a part vonala (és a mangrove) a szárazföld felé mozdul el,

kivéve azt az esetet, amikor az üledékképződés folyamata gyorsabb a vízszint-emelkedésnél,

ilyenkor ugyanis a partvonal (és a mangrove) éppenséggel a tenger irányába halad. Ha az

üledék-felhalmozás aránya eléri vagy meghaladja a tengerszint emelkedését, akkor a

mangrovék fennmaradnak. (Poloczanska, 2007) A mangrove közösség rezisztenciája és

rezilienciája a relatív tengerszint-emelkedéshez képest túl az emberi időskálán négy fő

tényező eredménye: 1.) A tengerszint-változás mértéke a mangrove üledékfelszínhez képest

meghatározza a mangrove erdő sérülékenységét. 2.) A mangrove erdő fajösszetétele hatással

van a mangrove közösség reakciójára, mert a különböző vegetációs zónákban különböző

ütemű a változás az üledék felhalmozásában, egyes zónák pedig rezisztensebbek és

reziliensebbek az emelkedő tengerszinttel szemben. Mivel a mangrove fajok között

különbségek vannak a relatív tengerszint-emelkedésnek köszönhetően elérhetővé váló új

habitat kolonizálásához szükséges időben, a gyorsabban kolonizáló fajok kiszoríthatják a

lassabban kolonizálókat és dominánsabbá válhatnak. 3.) A fiziográfiai elrendeződés –

beleértve a lejtős terület lefutását a mangrove erdőtől –, és a szárazföld irányába történő

terjeszkedés útjában álló akadályok jelenléte hatással van a mangrove közösség

rezisztenciájára a mocsárerdő által aktuálisan elfoglalt területhez képest. 4.) Végül pedig a

stresszorok halmozódó hatásai befolyásolják a mangrove erdő rezisztenciáját és rezilienciáját.

Nem várható el, hogy a mangrove a Bruun-szabály (a parterózió egy prediktív modellje)

feltételeinek megfelelően reagáljon, a mangrovéknál ugyanis a homokos tengerpartokétól

eltérő az üledék-felhalmozódás folyamata, és mivel a prediktív parterózió modellek

kisléptékű, hely-specifikus becslései pontatlanok. (Gilman és mtsai, 2008)

1906 és 2005 között a földfelszín átlaghőmérséklete 0,74 ± 0,18 °C-kal emelkedett

globálisan. Az utóbbi 50 év lineáris melegedési trendje (0,13 °C évtizedenként) közel

kétszerese az utóbbi 100 évének. A felszíni hőmérséklet-emelkedés globális átlagának a 20.

század vége (1980- 1999) és a 21. század vége (2090-2099) közötti előrejelzett mértéke 1,1-

6,4 °C. (IPCC, 2007; Gilman és mtsai, 2008) A megnövekedett felszínhőmérséklet a) változó

fajösszetétel; b) változó fenológiai mintázatok (pl. virágzás és termésérés ideje); c) növekvő

mangrove produktivitás (ahol a hőmérsékletek nem haladják meg a felső küszöböt); és d)
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magasabb szélességek irányába kiterjedő mangrove területek (ahol az elterjedést a

hőmérsékleten kívül más tényező nem limitálja, beleértve a propagulum ellátást és a

megfelelő fiziográfiai feltételeket) révén várható, hogy befolyásolja a mangrove

közösségeket. (Gilman és mtsai, 2008; Poloczanska és mtsai, 2007) A mangrovék a 16 °C-os

izotermánál (a leghidegebb hónap levegő-hőmérséklete) és a talajmenti fagyok előfordulási

határánál – ahol a vízhőmérséklet nem éri el a 24 °C-ot – érik el földrajzi elterjedésük határát.

(Gilman és mtsai, 2008, Poloczanska és mtsai, 2007; Scavia és mtsai, 2002)

A légköri CO2-koncentráció emelkedése a kutatások alapján nem gyakorol jelentős

hatást a mangrove erdőkre, következtében növekedhet a növények produkciója amennyiben

egyéb tényezők (tápanyagok és csapadék) nem limitálják a növekedést (Scavia és mtsai,

2002; Hughes, 2003; Poloczanska és mtsai, 2007), az egyes fajok reakciói között nincs nagy

eltérés. (Alongi, 2008; Gilman és mtsai, 2008)

Világosan látszik, hogy az éghajlat előrejelzett változásai következtében egyes

mangrove közöségek fennmaradnak, talán még terjeszkednek is, de az is ugyanolyan

egyértelmű, hogy mások nem maradnak fenn. Ha elfogadjuk a feltételezést, hogy az olyan

partvonalakat, ahol az árapály mértéke meghaladja a 4 méteres vízszintingadozást, a nedves

trópusi tengerpartokat és/vagy a jelentős édesvíz inputtal rendelkező területekkel szomszédos

helyeket érinti legkevésbé a tengerszint-emelkedés hatása, és összevetjük ezeket a mangrove

erdők elterjedésével, akkor az eredményül kapott ábra (5. ábra) megmutatja, hogy

valószínűleg a világ mangrove erdeinek mérsékelt hányadát befolyásolja csak jelentősen.

(Alongi, 2008) A mangrove erdővel borított csekély domborzatú és/vagy karbonát-üledékben

szegény apró Csendes-óceáni szigetek a legsebezhetőbbek, ahol az üledék utánpótlás és az

elérhető magasabb területek aránya általában alacsony. (Alongi, 2008; Gilman és mtsai, 2008)

Szintén a legérzékenyebbek közé tartoznak azok az erdők, ahol hiányoznak a folyók és/vagy

ahol a talaj lesüpped. (Alongi, 2008)
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1.5. Halak

A klímaváltozás halakra vonatkozó következményeinek tárgyalását az indokolja, hogy

ezek az élőlények minden tengerben előfordulnak, széleskörűen ismertek a hétköznapi

emberek számára is, és óriási a jelentőségük a világ népességének élelmezésében, ezért a

halállományok megóvása létfontosságú az emberiség számára.

A halpopulációk abundanciájában és eloszlásában az éghajlat változékonysága és a

klímaváltozás miatt megfigyelhető módosulásokat széles körben tanulmányozták, továbbá

egy sor modellt fejlesztettek ki, hogy előrejelezzék ezeket a hatásokat. (Jennings és Brander,

2010; Brander, 2010) Az éghajlati hatások halközöségekre gyakorolt hatásainak eddig

kevesebb figyelmet szenteltek, azonban ezek a hatások fontosak, ugyanis befolyásolják a

táplálékhálózatok működését és a halászati hozamokat. Az éghajlat közvetlenül és közvetetten

is hat a halközösségek működésére, eloszlására és szerkezetére; akárcsak az élőhelytípusok, a

produktivitás, a környezeti variabilitás, a ragadozó- és zsákmány-abundancia és a kompetíció.

Gyakran feltételezik, hogy az éghajlat hatásai a közösségekre a legjobban az alkotó

populációk reakcióin keresztül jelezhetők előre, bár ez a megközelítés számos tudományos

kihívást hordoz magában. (Jennings és Brander, 2010)

Az éghajlatváltozás várhatóan a fajok sarkok felé való elmozdulását okozza (Perry és

mtsai, 2005), habár az óceáni áramlatok által szállított hő bizonyos léptékben az

ösztönösséggel ellentétes reakciókhoz vezethet. (Jennings és Brander, 2010) A halak

eloszlásának hőmérsékleti ingadozásokra válaszul bekövetkező változásainak igazolására csak

ritkán tettek kísérletet (Drinkwater, 2005), bár a bioklimatikus burok (bioclimatic envelop)

5. ábra: A klímaváltozás következtében legkevésbé és a leginkább veszélyeztetett mangrove erdők elterjedése
piros vonallal körbehatárolva: leginkább veszélyeztetett régiók
kék vonallal körülhatárolva: legkevésbé veszélyeztetett régiók
Forrás: Alongi, 2008
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modellt széles körben használták a szárazföldi fajok eloszlásának előrejelzésére különböző

éghajlat-változási forgatókönyvek esetén. (Jennings és Brander, 2010) Ezek a modellek a

fajok bioklimatikus burkának jellemzésén alapulnak, amit aztán annak előrejelzésére

használnak, hogy a faj elterjedése hogyan fog átrendeződni az éghajlatváltozás során.

(Pearson és Dawson, 2003; Jennings és Brander, 2010) A fajok elterjedése nem egyforma

mértékben rendeződik át az éghajlati ingadozások és a klímaváltozás következtében. A kis

testméretű és ebből adódóan „gyors” életciklusú fajok gyorsabban válaszolnak a klíma

változására, mint a „lassú” életciklusú fajok. Ez arra enged következtetni, hogy a nagyobb,

„lassú” életciklusú ragadozóknak generalista jellegű táplálkozásra kell átváltania, amennyiben

a zsákmányfajok eloszlása – és ezáltal relatív abundanciája is – gyorsabban változik, mint a

ragadozóké. (Perry és mtsai, 2005; Jennings és Brander, 2010)

A közösségeket leírhatják a fajösszetétellel kapcsolatosan, de a méret-alapú elemzések

– ahol az egyed táplálékhálózatban betöltött szerepét inkább a testmérete, mint a faji

hovatartozása írja le – betekintést nyújtanak a közösség szerkezetébe és működésébe, ami

megkülönbözteti és kiterjeszti azokat a faj alapú elemzésekhez képest. Az ilyen elemzések

azzal az egyszerűsítő feltevéssel élnek, hogy a különböző fajú, azonos méretű egyedek

megfeleltethetőek egymásnak (ekvivalensek). A testméret erős hangsúlyozásának oka az,

hogy a testméret megerősíti a ragadozó-zsákmány kölcsönhatásokat és az energia átvitelének

útját, és megszabja hogyan változzanak az egyéni biológiai tulajdonságok a mérettel. Az

átfogó összefüggések, amelyek összekapcsolják a testméretet és ezeket a tulajdonságokat

általánosak az ökoszisztémák körében. Tengeri rendszerekben a fitoplankton produkció

túlnyomórészt támogatja az erőteljesen méret szerint elrendeződő táplálékláncokat,

amelyekben a legtöbb ragadozó nagyobb, mint a zsákmánya. A legtöbb halfaj egyedei

zooplanktont fogyasztó lárvaként kezdik meg életüket, de nagy csúcsragadozóként fejezhetik

be azt, miközben tömegük akár 5 vagy több nagyságrenddel is megnőhet. A méret alapú

predáció jelentősége és a növekedés széles tartománya azt jelenti, hogy a testméret gyakran

jobb indikátora a trofikus szintnek, mint a faji hovatartozás. Az éghajlat eltérő hatásai a

fajokra és az életciklus állapotokra azt jelenti, hogy a közösségek állandóan újraszerveződnek.

(Jennings és Brander, 2010)

Sok példa van az elterjedés változásaira világszerte a tengeri ökoszisztémákban, és

bőséges bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy tengeri rendszerekben sokkal gyakrabban

fordulnak elő, mint a szárazföldön. (Brander, 2010) A fiatal tőkehalak túlélése az Északi-

tengerben zsákmányuk abundanciájától, szezonális időzítésétől, és méret szerinti

összetételétől függ. Az 1958 óta mindezekben bekövetkezett változás a tőkehal növekedő
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túlélését és jó szaporulatait eredményezte az 1960-1970-es évek folyamán, majd progresszív

csökkenést az utóbbi 30 évben. (Beaugrand és mtsai, 2003; Brander 2010) Új bizonyítékok

azt mutatják, hogy a halfajok észak felé terjedése az európai partok mentén elég gyakran

jelentkezik. Számos trópusi és szubtrópusi faj északi elterjedési határai tolódtak el észak felé a

kontinentális lejtő mentén 50 km/év ütemben. Angliától délnyugatra megnőtt a bevándorló

déli fajok fogásainak mértéke ahogy a vízhőmérséklet emelkedett az észak-atlanti térségben

1960 és 2001 között. A részletes nyilvántartások számos területen a déli fajok populációinak

növekedését mutatják vagy abszolút mértékben, vagy a hasonló északi fajok relatív

abundanciájához képest. (Perry és mtsai, 2005; Brander, 2010) Csak egy-két ellenpélda van

(szardínia Portugália partjainál, foltos tőkehal az Ír-tengerben), ami általában azzal

magyarázható, hogy azok az upwelling keltette óceanográfiai anomáliák vagy a halászati

tevékenység eredményei. (Brander, 2010) A Csendes-óceán északi részén észak felé tolódott a

szubarktikus vizeket a szubtrópusiaktól elválasztó határ, ami jelentős migrációs és

táplálkozási habitat a nagy, pelágikus fajok (pl. fehér tonhal) számára. (Brander, 2010) A

Kaliforniai-áramlás rendszerében 1999 óta megnőtt az északi halfajok (lazacok, tőkehal,

sziklahal fajok) aránya, míg a déli vándorló pelágikus halaké (pl. szardella) csökkent. A

csacsihalak elterjedése (Baja Californiától az Alaszkai-öbölig) szorosan kapcsolódik a

hidrográfiai feltételekhez. Az 1990-es évek folyamán még egészen messze északon, az

Alaszkai-öbölben is előfordultak, de a 2000 és 2001 során bekövetkezett párszáz km-es

területzsugorodás után az északi elterjedési határuk visszatért a Vancouver-sziget északi

részén az 1980-as években megfigyelt eloszláshoz. (Brander, 2010) Ausztrália partjainál a

kelet-tasmán vizekben a Trachurus declivis hidegvízi fattyúmakréla fajt felváltotta a Kelet-

Ausztráliai Áramlatból (Eastern Australian Current – EAC) bevándorló Emmelichthys nitidus

melegvízi faj, az Ausztrália és Tasmánia keleti partjainál tapasztalható melegedési trendből

következően. (Poloczanska és mtsai, 2007) A Földközi-tenger térségében főleg az

északnyugati részen figyeltek meg változásokat a halak elterjedésében. Ez a terület az egyik

leghidegebb a Földközi-tenger medencéjében, és több tíz esetben jegyezték fel melegvízi

fajok kiterjedését ebbe az irányba. Ékes példája ennek a pávahal (Thalassoma pavo). A

trópusi atlanti vizekben élő fülszardínia (Sardinella aurita) is észak felé terjed a spanyol

partok felé köszönhetően a hosszútávú hőmérséklet-emelkedésnek. (Lejeusne és mtsai, 2009)
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1.6. Sarkvidéki élőhelyek és tengeri emlősök

1.6.1. Sarkvidéki élőhelyek

Sok területen, különösen a

sarkvidéki tengerekben

megváltoztak a légköri/óceáni

áramlások, az óceáni sajátságok, és

a tengeri jégtakaró (6. ábra).

(Schoefield és mtsai, 2010) A

klímaváltozás széleskörű hatásai

figyelhetők meg a sarkvidéki

régiókban – az elterjedési terület

eltolódásától a közösségek

újrarendeződéséig. (Parmesan,

2006; Ragen és mtsai, 2008;

Schoefield és mtsai, 2010) A

sarkvidéki tengeri ökoszisztémák a

Föld napi és éves napsugárzási

gradiensének szélein helyezkednek el, és évi különböző időtartamban jéggel borítottak.

(Smetacek és Nicol, 2005) A sarkvidéki területeket erős szezonalitás jellemzi. A 24 órás

sötétség, az alacsony hőmérsékletek és a jégborítás különösen zord életfeltételeket teremtenek

a tél folyamán. Nyáron a helyzet épp fordított, kiválóak a szaporodás és a táplálkozás

feltételei (pl. napi 24 órában világos van, magas produktivitás a tengerben). (Stempniewicz és

mtsai, 2007) Szállásterületként szolgálnak – vagy az utóbbi időkig akként szolgáltak – a

szembetűnő méretű állatvilág (madarak, fókák és bálnák) nagy állományainak, ami arra a

következtetésre vezetett, hogy a sarki ökoszisztémákban nagyobb arányban jutnak el az

elsődleges produkció termékei a melegvérű ragadozókba, mint az alacsonyabb szélességeken.

Ezt a korai elképzelést a sarkvidéki területek rövid, alacsony diverzitású táplálékláncaival

indokolták, a kevés kulcsfajjal uralt egyszerű rendszerek képét megidézve. Az elmúlt két

évtizedben végzett kutatás azt mutatja, hogy a rövid, alacsony diverzitású sarkvidéki

táplálékláncok túlságosan leegyszerűsítettek. (Smetacek és Nicol, 2005) Bár viszonylag kevés

faj biztosítja a sarkvidéki tengeri ragadozók számára a táplálék nagy részét, a táplálék-

ellátásuk planktonikus bázisa filogenetikai diverzitásában nem különbözik a mérsékelt övek

6. ábra: Az Északi-sarki jégtakaró változása 1980 és 2003 között
Forrás: http://climatechangearticles.blogspot.com/2008/05/arctic-
ice-sheet-smallest-of-all-time.html
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planktonikus bázisától (Smetacek és mtsai, 2004), sejtetve, hogy a nyílttengeri

táplálékhálózatok szerkezete és működése nagyjából hasonló minden földrajzi szélességen. A

gerincesek számára kulcsszerepet betöltő zsákmányszervezetek azonban változóak a sarki

ökoszisztémák között: északon a benthosz és a halak jelentik a fő zsákmányt, míg délen a

rákok. Ez azt jelzi, hogy a hideg-adaptáció nem kedvezett egy specifikus táplálékláncnak. Ha

a tüdővel lélegző ragadozók nagyobb szerepet játszanak a sarkvidéki ökoszisztémák

működésében, mint az alacsonyabb földrajzi szélességeken, akkor az állományuk

csökkenésének kaszkádszerű hatással kellene lennie lefelé a táplálékláncban, és jellegzetes

elmozdulásokhoz kellene vezetnie az ökoszisztéma szerkezetében. (Smetacek és Nicol, 2005)

A sarkvidéki tengerek produktivitása viszonylag magas köszönhetően a folyamatos

fotoszintézist lehetővé tévő napi 24 órás nyári napsütésnek, a szél átkeverő hatásán és az

upwelling kombinációján keresztül létrejövő vertikális keveredés következtében kialakuló

magas felszínközeli tápanyag-koncentrációnak, és a roppant hatékonyan fotoszintetizáló

kovamoszatok dominanciájának. A keveredési és upwelling régiók egyenetlen térbeli

eloszlása számos tengeri szervezet foltos eloszlását eredményezi, különösen a pelágikus

fajoknál, mint a zooplankton, amely következményekkel jár a magasabb trofikus szinteken

(pl. halak, plankton- és halevő madarak, fókák és bálnák) is. (Stempniewicz és mtsai, 2007)

Széles körben feltételezik, hogy a tengeri rendszerek bottom-up folyamatok által vezéreltek:

ezek a tápanyagok utánpótlása fizikai kényszerekkel és az átalakításuk szerves anyaggá a

fitoplankton fotoszintézise által. A magasabb trofikus szintek tagjai egyszerűen az alattuk

lévő szintekről táplálkoznak. Mindemellett nincs egyszerű kapcsolat a primer produkció

nagyságrendje és a magasabb trofikus szintek biomasszája és összetétele között. Azt, hogy az

ökoszisztéma szintű kölcsönhatások összetettebbek az bizonyítja, hogy a felsőbb szinteken a

ragadozó populációk évtizedes léptékű jellegzetes változékonyságot mutatnak a magasabb

földrajzi szélességek rendszereiben, ami pedig a megfelelő helyi éghajlati és hidrográfiai

változatokhoz köthető. (Smetacek és Nicol, 2005)

A tengeri jégtakaró csökkenésének hatása a sarkvidéki ragadozókra változni fog a

táplálék-elérhetőség szezonalitására mutatott életciklus adaptáció megfelelő mértékével.

Annak megértése, hogy a mozgékony ragadozók – a halaktól a bálnákig – hogyan igazodnak

a környezeti eltartó-képességhez az előfeltétel, ha elérjük a nagy és hosszúéletű szervezetek,

akárcsak kisebb pelágikus zsákmányuk valóban fenntartható kiaknázását. A viszonylag stabil

predátor populációk viszont stabilizáló hatást fognak kifejteni az alacsonyabb trofikus

szinteken a rövidebb életű élőlények populációira, amelyek általában sokkal érzékenyebbek a

fizikai környezet változásaira. (Smetacek és Nicol, 2005)
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A tengeri élőhelyek száma mindkét sarkvidéki régióban olyan nagy, mint a

szomszédos mérsékelt éghajlati övezetekben. Északon kiterjedt sekély shelftengerek

szegélyeznek egy nagy, földrészek közé szorított óceánt, míg délen szárazföldektől távol eső,

dimanikus nyílt óceán és nagyon mély kontinentális shelf a jellemző. A topográfia,

hidrográfia, és a tengeri és szárazföldi jégtakaró dinamikája közötti kölcsönhatások formálják

ezeket a habitatokat. A sarkvidéki tengeri élőhelyeket alacsonyabb szélességeken előforduló

megfelelőikhez hasonló szervezetek népesítik be. Valójában majdnem minden nagyobb

prokarióta és eukarióta leszármazási vonal képviselteti magát a sarkvidéki vizek pelágikus

táplálék-hálózataiban, jelezve, hogy sikeresen alkalmazkodtak életfolyamataikkal és

életciklusukkal ezen területek fokozatos lehűléséhez, miközben megőrizték betöltött

funkcionális szerepüket. (Smetacek és mtsai, 2004; Smetacek és Nicol, 2005) Az úszó jeget

tengervíz csatornák hálózzák be, és a jég belsejében sajátos élővilág alakul ki. Ezt a

közösséget általában kovamoszatok uralják. Viszonylag kevés faj fordul elő kizárólagosan a

jég belsejében, mivel az úszó jég tiszavirág életű, és évente újra kell kolonizálni a tengerből.

Az átívelt távolság és a vízben töltött időtartam rövid az állandó jégmezőkön, és hosszú a

rövid ideig időszakosan jéggel borított területeken. Következésképpen nagy biogeográfiai

különbségek vannak a jég belsejében a bióta összetételében. (Brierley és Thomas, 2002;

Smetacek és Nicol, 2005) Egyes evezőlábú rákok (Copepoda), felemáslábú rákok

(Amphipoda) és két antarktiszi krill faj alkalmazkodott a jéggel való szoros együttéléshez,

ahol a jégen növekvő algákat legelik és menedéket keresnek a ragadozók elől. Ezeket az

élőlényeket és predátoraikat befolyásolja leginkább a felmelegedés. (Smetacek és Nicol,

2005)

Szezonális maximumakor az arktikus tengeri-jégtakaró 13,9×106 km2 területű, dél felé

a 44° szélességig terjed Japán északi részén, és a kiterjedt Csendes-óceáni kontinentális shelf

nagy részét beborítja. A Jeges-tengerre vezető két átjáró, a Barents-tenger az atlanti, és a

Csukcs-tenger a pacifikus régióban sokkal produktívabbak, mint a szibériai és a kanadai shelf

tengerei, a rendszerben visszatartott tápanyagok vízszintes sodródása miatt. A Bering- és a

Barents-tenger alapvetően különbözik egymástól topográfiájában és vízrajzában, de

mindkettő kivételesen nagy halállományokat tart vagy tartott el, amelyek erős kitermelésnek

voltak kitéve. A halállomány több mint tízszer változott meg az elmúlt évtizedekben részben a

halászati nyomás, de ugyanúgy az éghajlati ingadozások miatt is. A Bering-tengerben tengeri

madarak és emlősök (fókák, rozmárok és cetek) nagy populációi táplálkoznak halakkal

(planktonevő – kapellán lazac és hering; ragadozó – atlanti tőkehal) és bentikus élőlényekkel.

(Smetacek és Nicol, 2005; Stempniewicz és mtsai, 2007) Éghajlati modellek azt jelzik, hogy a
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sarki jégtakaró visszahúzódása ma már nem függ a természetes, évtizedes léptékű ciklusoktól,

hanem az antropogén hatásoknak köszönhető. (Smetacek és Nicol, 2005)

Az antarktiszi jégsapka egészen az óceánig terjed a part nagy része mentén. A jég

súlya 200 m-rel a többi, jégmentes földrész szintje alá nyomja, így a kontinentális pad

számottevően mélyebben fekszik, mint más óceánokban. Az antarktiszi úszó jég mély

vízrétegek fölött formálódik, így üledékmentes, aminek következtében a kontinenst övező

óceánok produktivitása vas-limitált, és ritkán merül ki a makrotápanyag koncentráció.

(Smetacek és Nicol, 2005) A sekélyben virágzó domináns algák általában gyengén

kovásodott, gyorsan növekedő kovaalga fajok, míg a nagyobb, legelésnek ellenálló, erősen

kovásodott fajok kisméretű ostorosokkal együtt a mélyben virágzanak. (Smetacek és mtsai,

2004; Smetacek és Nicol, 2005) A virágzó biomassza sorsa a szerves anyagok és a vas

felszíni rétegben végbemenő újrahasznosításától függ. (Smetacek és mtsai, 2004; Smetacek és

Nicol, 2005) A legnagyobb makroherbivorok a Déli-óceánban Copepodák, zsákállatok és a

krill, melyek gyakran térben eloszlanak. A primer produkció és a magasabb trofikus szintek

közötti sarkalatos összekötő szerepe miatt a krill sokkal több figyelmet kapott, mint más

antarktiszi herbivorok. (Smetacek és Nicol, 2005; Schoefield és mtsai, 2010) Bizonyítékok

vannak rá, hogy az algaközösségek összetétele eltolódott a nagyobb sejtektől a kisebb

méretűek felé. A fitoplankton biomassza és méret eltolódása közvetlen következményekkel

jár a legelésző közösségek, különösen az antarktiszi krill (Euphasia superba) számára, amely

nem túl sikeres a kisebb sejtek legelésében. Ezzel szemben a zsákállatok, mint a szalpa (Salpa

thomsoni) eredményesen legelik a kisebb sejteket is. Az Antarktiszi-félsziget nyugati részén a

krillt bizonyítottan kiszorítja a szalpa, és a jelenség idővel felerősödhet, mivel a szalpák

elfogyasztják a krill petéit és lárváit. (Schoefield és mtsai, 2010) Az eltolódás a zooplankton

közösségben azt sugallja, hogy a magasabb trofikus szinteken (halak, fókák, cetek, valamint

pingvinek és más tengeri madarak) is drasztikus változásoknak kell bekövetkezniük.

(Schoefield és mtsai, 2010) Ezeket a változásokat a legdrámaibban az antarktiszi Pygoscelis

nembe tartozó pingvinek esetében dokumentálták. Az elmúlt 30 évben az Antarktiszi-félsziget

északnyugati részén a jéghez kötött Adélie-pingvin (Pygoscelis adeliae) populációi 90%-os

csökkenésen mentek keresztül, míg a jégérzékeny állszíjas pingvinek (P. antarctica) és

szamárpingvinek (P. papua) száma emelkedett a félsziget északi és középső részén. Az utóbbi

két faj csak nemrégiben telepedett meg az Antarktiszi-félsziget nyugati felén: az első állszíjas

pingvineket 1975-ben figyelték meg, a szamárpingvinek pedig 1994-ben érkeztek. (Smith és

mtsai, 1999; Schoefield és mtsai, 2010)
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1.6.2. Tengeri emlősök

A tengeri emlősök több szempontból is érdekesek: Egyrészt ökológiai szempontból,

mert nagy mennyiségben fogyasztják el táplálékukat a legtöbb trofikus szintről a primer

produkció termékeitől kezdve (pl. a legelésző tengeritehenek) a ragadozó halakig, és akár más

tengeri emlősöket is elfogyasztanak, mint a kardszárnyú delfin (Orcinus orca), egyes

fókaalkatúak és a jegesmedve (Ursus maritimus). Nagy testméretük és abundanciájuk miatt

úgy vélik, hogy nagyban befolyásolják egyes tengeri közösségek szerkezetét és működését.

(Bowen, 1997) Másrészt a tengeri emlősök közé tartozó cetfélék a Föld legnagyobb és

valószínűleg legértelmesebb állatai, melyek bonyolult társas kapcsolatokat és kommunikációs

rendszert tartanak fenn. A természetvédelmi szervezetek (pl. a Greenpeace) bálnavadászat-

ellenes kampányai felhívták a figyelmet ezekre az élőlényekre, és a tengeri akváriumokban

tartott delfinbemutatók szintén megkedveltették őket az emberekkel.

A tengeri emlősök közé tartoznak a különböző cetfélék – delfinek és bálnák,

fókafélék, tengeritehenek, tengeri vidrák, és ide sorolhatjuk a jegesmedvéket is. Ezen

élőlények jó része nem csak a sarkvidéki ökoszisztémákban fordulhat elő, azonban egyes

fajok nagymértékben adaptálódtak a hideg körülményekhez és ott található a legjelentősebb

előfordulásuk. Ezek között megkülönböztetjük azokat a fajokat, amelyek egész évben a

sarkkörön túl tartózkodnak, mint a jegesmedve, rozmár (Odobenus rosmarus), gyűrűsfóka

(Phoca hispida), szakállas fóka (Erignathus barbatus), beluga (Delphinapterus leucas), narvál

(Monodon monoceros), és a grönlandi bálna (Balaena mysticetus). Vannak olyan fajok is,

amelyek csak szezonálisan népesítik be a sarkvidéket, ilyenek a szalagos fóka (Histriophoca

fasciata), pettyes fóka (Phoca largha), grönlandi fóka (Phoca groenlandica), hólyagos fóka

(Cystophora cristata), szürke bálna (Eschrichtius robustus), kardszárnyú delfinek, csukabálna

(Balaenoptera acutorostrata), közönséges barázdásbálna (Balaenoptera physalus) és a

hosszúszárnyú (vagy púpos) bálna (Megaptera novaeangliae). (Ragen és mtsai, 2008)

Bolygónkon a környezeti stabilitás gyors változásai tapasztalhatók, amelyek próbára teszik a

sarkvidéki tengeri emlősök alkalmazkodó képességét. A jegesmedve, a rozmár, és a szakállas

fóka különösen érzékenyek lehetnek az úszó jéghez kötődő életciklusuk miatt, míg a helyzet a

narvál, a beluga, és a grönlandi bálna esetén kevésbé biztos. Mérsékeltövi vagy időszakosan

vándorló fajok rendelkeznek a képességgel, hogy földrajzi elterjedésüket kiterjesszék a

sarkvidéki tengeri habitatokra. 2003-2004 során a szürke bálnák énekét egész télen rögzítették

a Beaufort-tenger nyugati részén. A szürke bálnák, és más fajok is (pl. a közönséges

barázdásbálna, hosszúszárnyú és csukabálna, valamint a grönlandi, hólyagos, szalagos és



36

pettyes fókák) készen állnak arra, hogy elterjedjenek és megtelepedjenek északabbra,

amennyiben a sarkvidéki klímára jelenleg jellemző általános melegedési trend folytatódik.

(Moore és Huntington, 2008) Az éghajlatváltozás sarkvidéki tengeri emlősökre gyakorolt

közvetlen hatásai közé tartozik a jéggel összefüggő élőhely elvesztése. Közvetett hatás a

zsákmány-elérhetőség regionális vagy időszakos eltolódása, ami hatással lehet a táplálkozási

állapotra, a szaporodás sikerességére és a földrajzi elterjedésre, továbbá a migráció

időzítésének vagy mintázatának módosulásai, amelyek változásokat idéznek elő a fajok

elterjedésében és az állományok szerkezetében. (Tynan és DeMaster, 1997; Learmonth és

mtsai, 2006)

Egy melegebb északi sarkvidéken a fókákra és jegesmedvékre közvetlenül hatnak a

megfelelő jéggel összefüggő habitat változásai. A jéghez kötődő fókák különösen érzékenyen

reagálhatnak a sarki jég kiterjedésének vagy vastagodásának változásaira, ugyanis függenek

az élőhelyet jelentő úszó jégtábláktól, amelyeken ellenek, táplálkoznak, vedlenek és pihennek.

Csak a gyűrűsfókák és a rájuk vadászó jegesmedvék olyan tengeri emlősök, amelyek

rendszeresen elfoglalják a parthoz kapcsolódó jeget is. A gyűrűsfókák hótakarót igényelnek,

amely alkalmas a hófelszín alatti szülőodúk építésére a szilárd jégen. Ez a faj nagyban függ a

jég stabilitásától az utódok sikeres felneveléséhez. Bár a szilárd jég kritikus feltétele a legtöbb

gyűrűsfóka populációban a sikeres ellésnek, a Baffin-öbölben létezik egy olyan populációjuk,

amelyik az úszó jéghez kötődik. Ezek kisebb termetűek és más a táplálkozásuk is, mint a

szilárd jéghez kötődő fókáknak. Ez azt sugallja, hogy legalább bizonyos fokú plaszticitása van

a fajnak, amivel alkalmazkodni képes a különböző jégborította környezetekhez. Velük

ellentétben a szakállas fókák (Erignathus barbatus) a viszonylag sekély vizeket (mélység

<150 m) részesítik előnyben, vékony, sodródó jégtáblákkal és az erős áramlatok által nyitva

tartott lékekkel. Télen mind a szakállas fókáknak, mind pedig a rozmároknak vékony, vagy

összetört jéggel borított, megfelelően sekély területekre van szüksége, hogy a bentikus

puhatestűekkel táplálkozhassanak. (Tynan és DeMaster, 1997; Moore és Huntington, 2008) A

rozmárok olyan területeken telelnek át, ahol a jég elég vékony ahhoz, hogy a fejükkel képesek

legyenek áttörni azért, hogy levegőző lékeket hozzanak létre; illetve ahol elég vastag ahhoz,

hogy elbírja a tömegüket. (Tynan és DeMaster, 1997)

A jegesmedvéknek szilárd felületként van szükségük a jégre, amelyen vadászhatnak a

gyűrűsfókákra. (Tynan és DaMaster, 1997; Moore és Huntington, 2008) A sarki jégtakaró

drámai változásai a jegesmedvék kondíciójának változásához és csökkenő szaporulathoz

vezetnek. (Moore, 2008; O’Shea és Odell, 2008) A legjobban tanulmányozott jegesmedve

populáció Kanadában, a Hudson-öböl nyugati részén található. A populáció lassú csökkenést
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mutat a rövidebb ideig tartó jégborítással korreláló alacsonyabb túlélési és reprodukciós ráta

következtében. A „fordulópontok” lehetséges előfordulása (ahol az emelkedő hőmérséklet

egy visszacsatolási hurkot idéz elő, ami tovább fokozza a jégveszteséget) és a 2007-es nyári

jégborítottság-minimum a jegesmedvék hirtelen és visszafordíthatatlan habitatvesztésének

aggodalmát keltette. Katasztrofális eltolódásokat jegyeztek fel számos ökoszisztémában, és a

jéggel borított arktikus tengeri ökoszisztémákban folytatódott az úszó jég olvadása,

epizódikus változások álltak elő a ragadozó-zsákmány dinamikában és a táplálék-hálózatok

újraszerveződésében. (Derocher, 2010)

A jég haszna a sarkvidéki cetfélék esetében inkább a jég és a zsákmány-elérhetőség

kapcsolatához köthető, mintsem ahhoz, hogy nekik maguknak szükségük volna a jeges

habitatra. Észak-Alaszka partjai előtt található három cetféle nyári élőhelye a tengeri

jégtakaró százalékos arányában különbözik egymástól: a grönlandi bálna élőhelyét mérsékelt

(44-60%-os) jégtakaróval, a szürke bálnáét kismértékű (kevesebb, mint 5%-os) jégtakaróval,

és a belugákét közepes-nagymértékű (54-66%-os) jégborítással jellemezhetjük. Habár a

grönlandi bálnák jéghez adaptáltnak tekinthetők diszjunkt cirkumpoláris elterjedéssel,

bizonytalan, hogy ez a faj megfelelően képes-e alkalmazkodni a jégmentes vizekhez. Alaszkai

vizekben a grönlandi bálnák elsősorban rákfélékből álló zooplanktont fogyasztanak, azok

közül is főleg nagyobb méretű Copepodákat (Calanus glacialis és C. hyperboreus), valamint

krillt. Ebből az következik, hogy ha a bálnák képesek megfelelő és megbízható tömegben

zooplanktont találni a melegebb sarkvidéken, az fogja meghatározni mozgásukat és

elterjedésük átalakulását. A narvál szigorúan sarkvidéki elterjedésű faj, míg a beluga arktikus

és szubarktikus elterjedésű, és csak ritkán található meg az északi 45° szélességtől délre.

Mindkét faj szorosan kötődik a jéghez, és tudomásunk szerint a jég széle és repedései mentén

táplálkoznak. (Tynan és DeMaster, 1997) A tanulmányban, melyet Skócia északnyugati

részén a cetközösség hosszútávú megfigyelése alapján készítettek, azt állítják, hogy a helyi

vizek melegedése valóban a cetközösség megváltozásához vezetett. Csökkent a hidegkedvelő

fajok előfordulása, növekedést figyeltek meg a már jelenlévő melegkedvelő fajok

előfordulásában, valamint a közösséghez újabb melegkedvelő fajok is csatlakoztak.

Amennyiben a vizek melegedése továbbra is folytatódik (egyes óceáni éghajlati modellek

által előrejelzett évtizedenkénti 0,2-0,4 °C-os hőmérséklet-emelkedéssel), valószínűleg ezek a

változások is folytatódnak. Szinte biztosan további melegkedvelő fajok fognak hozzáadódni a

közösséghez, és hidegkedvelő fajok, mint a fehércsőrű delfin helyi jelenléte majdnem

bizonyosan tovább fog csökkenni, és végül eltűnnek majd az északnyugat-skóciai

cetközösségből. (MacLeod és mtsai, 2005)
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A legnagyobb veszélyt a tengeri emlősökre világszerte a következő tényezők jelentik:

betegségek, hangszennyezés, szennyező anyagok, káros algavirágzások, közvetlen halászati

hatások, közvetett halászati hatások, élőhelyek változása, környezeti változás, és az ember

által okozott közvetlen mortalitás (vadászat, összeütközés hajókkal). A sarkvidéken ezek a

fenyegetések az emberi tevékenység vagy befolyás hat típusából erednek: éghajlatváltozás,

környezetszennyező anyagok, partmenti olaj- és gázkitermelés, hajózás, vadászat,

kereskedelmi halászat. (Huntington, 2009)
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2. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

„A környezetszennyezés a környezetet, illetve az embert közvetve vagy közvetlenül

veszélyeztető vagy károsító jelenség, folyamat, negatív környezeti hatás, amely valamely

környezeti elem – föld, víz, levegő, élővilág, táj, települési környezet – fizikai, kémiai vagy

biológiai szennyeződését, károsítását eredményezi. Az ember egészségére, a növény- és

állatvilágra, az anyagi javakra egyaránt káros hatásokat fejt ki, környezeti ártalmakat okoz, a

környezeti elemek természetes tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, a környezeti

elemeket rongálja vagy elpusztítja.” (Nyíregyházi Főiskola honlapja -

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/oktatoanyag/segedlet/alapok/alapfogalmak/alapf

ogalmak_index.htm)

A fenti definíciótól némileg elvonatkoztatva a tengerek élővilágának szempontjából a

leglényegesebb környezetszennyező tényezők – a teljesség igénye nélkül – a tengerek és

óceánok vizébe kerülő szervetlen nitrogén műtrágyák, szennyvizek, hordalék,

műanyaghulladékok és olajszennyezések. A továbbiakban az ezek által okozott problémákat

fogom bemutatni.

2.1. Szervetlen nitrogén szennyezés

A nitrogén (N) a leggyakrabban előforduló kémiai elem Földünk légkörében (közel

80%), és egyben számos kulcsfontosságú szerves vegyület (pl. aminosavak, nukleotidok)

fontos építőköve. A szén, a hidrogén és az oxigén után a negyedik leggyakrabban előforduló

elem az élőlények felépítésében. A környezetben elérhető szervetlen nitrogén mennyiségének

növekedése jelentősen fokozza a produkciót, mely főként a primer producensek számának

növekedésében figyelhető meg. A túl nagy mennyiségű szervetlen nitrogén azonban, melyet

az ökoszisztéma már nem képes asszimilálni, káros lehet a kevésbé toleráns élőlényekre.

Az utóbbi két évszázad folyamán, de különösen az utóbbi 50 évben az emberiség

alapjaiban változtatta meg a globális nitrogén körforgást (mint ahogyan más kémiai elemekét

is), egyaránt növelve mind a nitrogén elérhetőségét, mind a mobilitását a Földön. (Vitousek és

mtsai, 1997) Ezen kívül a természetes forrásokon felül a szervetlen nitrogén az emberi

tevékenységek következtében helyileg vagy nagy kiterjedésű területekről is bekerülhet az

akvatikus rendszerekbe. A lokalizált szennyező-források jelentősége általában kisebb, mint a

nagyobb és nehezebben kontrollálható bemosódásoké. Emellett az antropogén eredetű
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partikulált és szerves nitrogén bejutása a környezetbe szintén megjelenhet szervetlen nitrogén

terhelés formájában. A szervetlen nitrogén összetevők (ammónia - NH4
+, nitrit - NO2

-, nitrát -

NO3
-) mennyisége a talaj- és felszíni vizekben növekedést mutat a világon mindenütt, jelentős

hatást gyakorolva számos vízi élőlényre és hozzájárulva az édesvízi, folyamtorkolati és

tengeri ökoszisztémák leromlásához. (Howarth és mtsai, 2000)

A torkolati és partvidéki élőhelyeket nitrogén (N) limitáció jellemzi a világ nagy

részén, a nettó primer produkció főleg a N inputtól függ. Azonban azokban a torkolatokban és

partmenti tengeri élőhelyeken, amelyek nagymértékű N inputot kapnak, viszonylag gyakran a

foszfor (P) válhat inkább limitáló tényezővé, a N:P arány növekedésével. (Howarth, 1988;

Anderson és mtsai, 2002) Egyéb tápanyagok, mint a szilícium (Si) és a vas (Fe) szintén

jelentősen befolyásolhatják az algák (pl. kovaalgák) növekedését és tömegességét, bár

általában kevésbé, mint a N és a P. (Howarth, 1988; Anderson és mtsai, 2002)

Az emberi tevékenységekből származó megemelkedett ammónia, nitrit és nitrát

koncentrációk serkenthetik vagy erősíthetik a primer producensek (fitoplankton, bentikus

algák, macrophytonok) fejlődését, fennmaradását és szaporodását, hozzájárulva ezzel a széles

körben megfigyelhető ember okozta kulturális eutrofizációhoz a vizes rendszerekben.

(Howarth, 1988; Anderson és mtsai 2002; Smith, 2003) Az utóbbi négy évtizedben a

becslések szerint a partmenti vizekbe irányuló megnövekedett N fluxus (főleg nitrát

formájában) 6-8-szorosára nőtt az USA északkeleti részén, 4-5-szörösére a Mexikói-öbölben

és 6-20-szorosára az Északi-tengerbe folyó európai folyókban, valamint hasonlóan megnőtt az

ehhez köthető algavirágzások száma is. (Vitousek és mtsai, 1997; Howarth és mtsai, 2000;

Camargo és Alonso, 2006) Az emberi eredetű nitrogén-terhelés megváltozása a közvetlen

partmenti övezeten kívül destabilizálhatja az óceáni ökoszisztémákat azzal, hogy a vizek

savasodását okozza, súlyosbítja a káros algavirágzásokat, halak és kagylók pusztulásához

vezet, vagy akár még a globális felmelegedés egy újfajta ciklusát is elindíthatja. (Lane, 2007)

Az édesvízi, folyamtorkolati és partvidéki tengeri rendszerek eutrofizálódása olyan

ökológiai és toxikológiai hatásokat okozhat, melyek közvetlenül vagy közvetetten a primer

producensek felszaporodásához köthetők. Ez, valamint a szerves anyag további bomlása

többnyire alacsony oldott oxigén koncentrációhoz vezet az alsó vízrétegekben és az üledékben

a csekély vízcirkulációval rendelkező eutróf és hipereutróf vízi rendszerekben. Ez a hipoxiás

(anoxikus) állapot ténylegesen előfordul mindenütt a világon (folyókban, tavakban,

víztározókban, folyamtorkolatokban és tengerparti vizekben egyaránt) ahol antropogén

forrásokból nagy tápanyagterhelés éri a vizeket, mint az ismert többek közt a Fekete-tenger

esetében is. (Anderson és mtsai, 2002; Smith, 2003) A hipoxia legdrámaibb megjelenési
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formája a gerinctelenek és halak nagyszámú pusztulása az eutróf és hipereutróf vizekben,

miközben jelentősen csökken ezen élőlények számára a rendelkezésre álló források (táplálék,

ívóhely) elérhetősége is. Továbbá a tápanyagterhelés tehető felelőssé a mára globális

jelenséggé vált toxikus algák tömeges megjelenéséért is. (Anderson és mtsai, 2002; Smith,

2003)

A prokarióta cianobaktériumok (Cyanobacteria) előfordulása tengerekben kevésbé

jelentős, mint édesvízi rendszerekben, azonban a nyílt tengerekben ezek végzik a légköri

nitrogén megkötését. (Sellner, 1997) Ezzel szemben az eukarióta dinoflagelláták (Dinophyta)

sokkal nagyobb számban fordulnak elő a tengerekben, mint édesvízben. A dinoflagelláták

vízvirágzását („red tide” – „vörös ár”) okozó környezeti tényezők nem teljesen ismertek és

sok esetben a résztvevő fajtól függenek, bár a kapcsolat a szervetlen N terhelés növekedése és

a vörös ár között világszerte megfigyelhető. (Anderson és mtsai, 2002; Smith, 2003; Camargo

és Alonso, 2006) Igen sokféle méreganyagot termelhetnek, a toxin a táplálékhálózatban

akkumulálódik, és több víziállat populációban okoz halálozási eseményt, mint a

cianobaktériumok virágzása. (Van Dolah, 2000) A szintén eukarióta kovamoszatok

(Bacillariophyceae) egyaránt nagy számban előfordulnak édes- és tengervízben is. A tengeri

Pseudo-nitzschia genus által termelt toxin, a domoinsav a táplálékláncban akkumulálódva

halálos mérgezést okozhat. (Camargo és Alonso, 2006)

A szervetlen N összetevők közvetlen toxicitása hátrányosan befolyásolja a vízi állatok

túlélési, növekedési és reprodukciós képességét, mivel ezek az állatok általában jobban

adaptálódtak a relatíve alacsonyabb N koncentrációkhoz az emberi hatás megjelenése előtti

természetes, nem szennyezett rendszerekben. A tengeri állatok jobban tolerálják a nitrit

toxicitást, mint az édesvíziek, és kevésbé érzékenyek a nitrát koncentrációra is. (Camargo és

Alonso, 2006)

2.2. Szennyvizek

A szennyvizek okozta problémák elsősorban a korallzátonyok életközösségeire hatnak

hátrányosan. Több helyről leírták a problémát, többek közt a Vörös-tengeren, a Karibi-

térségben, Hawaii-on és a Caroline-szk-en. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A korallzátonyok életközösségei különösen érzékenyek a környezeti zavarásokra. Ezt

a nagyfokú érzékenységet az okozza, hogy a korallok szűk fiziológiai határok között

tolerálják csak a környezet változásait (Pearson, 1981), a fő zátonyfajok közötti
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kölcsönhatásokat erősen befolyásolja a szennyezések által kiváltott stressz, és hogy a

zátonyok környezetében megszokott magasabb vízhőmérsékleten a toxikus anyagok hatásai

felerősödnek. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A témában készült legtöbb esettanulmány rövidtávú és korlátozott kiterjedésű terepi

vizsgálatokon alapul, kivétel a hawaii Kaneohe Bay Oahu szigetén, ahol 1950 óta végeztek

megfigyeléseket. A korallokon kívül bentikus algákat és szűrögető gerincteleneket is érintő

rövidtávú vizsgálatokat végeztek krónikus szennyezésnek kitett korallszirteken az Aqaba-

öbölben a Vörös-tengeren, Waianae partjainál a Hawaii-szk-hez tartozó Oahu szigetén,

valamint Mamala Bay-ben Hawaii-on. (Pastorok és Bilyard, 1985) Bizonyítékokat találtak a

vegyianyagok okozta stresszre, tápanyagok feldúsulására, üledéklerakódásra és bakteriális

fertőzésre a korallzátonyokon szállodákból származó kismennyiségű szennyvíz hatására

Jamaicán. (Barnes, 1973) A legáltalánosabb reakció a szennyvízterhelésre a benthoszi algák

és szűrögető gerinctelenek, mint a mohaállatok, a szivacsok és a zsákállatok számának

növekedése volt, miközben ezzel párhuzamosan a szirtképző korallok változatossága és

tömegessége csökkent. (Russo és mtsai, 1979) Kaneohe Bay korallszirt-közösségei nagyjából

harminc éven át voltak kitéve nagymértékű szennyvíz inputnak, majd 1977-ben a szennyvizet

elterelték egy a nyílt óceánba ömlő kifolyóba. (Pastorok és Bilyard, 1985) A tápanyagokban

gazdag szennyvíz kibocsátása következtében a fitoplankton biomassza és az elsődleges

produkció megnőtt, a víz tisztasága pedig csökkent. (Smith és mtsai, 1981) A benthoszi

életközösségekre többféleképpen is hatással volt a kiömlő szennyvíz. A korallborítás, a

rendszertani gazdagság és a nettó kalcifikációs ráta csökkent. A bentikus közösségi struktúra

eltolódott a korallok és a hozzájuk társult élőlények felől a szűrögető életmódúak (szivacsok

és virágállatok) irányába. A szennyezés következtében jelentősen megnőtt a Dictyosphaeria

cavernosa zöldalga mennyisége, mely vastag szőnyeget képez az alatta elhelyezkedő

korallszirti organizmusok felett, elpusztítva ezzel a korallokat. (Pastorok és Bilyard, 1985) A

zátonyok lejtőin és csúcsain élő halközösségek állományait a ’70-es évek végén a planktivor

halak dominálták, szemben más zátonyokkal, ahol általában a predátorok dominánsak. (Brock

és mtsai, 1979) A szennyvízbeömlés elterelése után a formált és oldott szervetlen anyagok, a

fitoplankton és a mikroheterotrófok mennyisége 1-2 év alatt gyorsan lecsökkent a kiindulási

értékek közelébe. A szervetlen foszfát és a bentikus biomassza mértéke erősen lecsökkent.

(Smith és mtsai, 1981) A közösségek szerkezetében nem volt érzékelhető azonnali változás,

mivel az eltelt rövid idő nem volt elegendő, hogy a benthoszi közösségek visszatérjenek a

szennyezés-kibocsátás előtti állapotba. A szirtszerkezet szétesése is megfigyelhető volt, amely

a szirtközösség metabolizmusának eltolódásához köthető. 1981-re a korallközöségek részben
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helyreálltak. (Smith és mtsai, 1981) 1983 júliusában már a korallborítottság is megnőtt az

öböl korábban kedvezőtlenül érintett területein. A szennyezésre érzékeny Pocillopora

damicornis ismét behatolt a területre, ahol a szennyezés időszakában csak a viszonylag

ellenállóbb Montipora és Porites fajok fordultak elő. (Pastorok és Bilyard, 1985)

Az egyik legfrisebb vizsgálatban, melyet 2007-ben végeztek a thaiföldi Surin Nemzeti

Park területén, a vízminőség függvényében vizsgálták a korallborítást, a különböző zöld-,

barna-, és vörösalgák jelenlétét, valamint a korallszirti halak abundanciájában megfigyelhető

változásokat. Zavaros és eutróf vízben a korallborítottság alacsony volt, míg a vízminőség

gyengülésével a makroalgák mennyisége nőtt és a fajgazdagság is emelkedett. Korallszirti

halak esetében a rosszabb vízminőség hátrányosan befolyásolta a benthosszal szoros

kapcsolatban élő carnivor, herbivor és omnivor halakat, míg a vízminőség nem volt hatással a

planktivor halak denzitására. Az egyedek száma jelentősen csökkent a rosszminőségű vízben,

a fajgazdagság ugyanakkor nem változott. (Reopanichkul és mtsai, 2009)

A tápanyagok feldúsulása a korallszirti közösségekben változatos direkt és közvetett

hatásokat vált ki. Kismértékű tápanyag input esetén a bentikus algák primer produkciója

megnő anélkül, hogy befolyásolná a biomassza tömegét, a fajösszetételt vagy a

táplálékhálózatok felépítését. Közepes szintű dúsulás megnövekedett primer produkciót és

biomassza növekedést okoz mind a fitoplankton, mind pedig a bentikus alga populációknál.

(Smith és mtsai, 1981) A növekvő fitoplankton populációk két módon is hatnak a szirtépítő

korallokra: Egyrészt csökken a fény behatolási mélysége a vízbe, ami indirekt módon hat a

korallok táplálkozására, növekedésére és túlélésére a korallokkal szimbiózisban élő

zooxanthellákra kifejtett kedvezőtlen hatásokon keresztül. Másrészt a vízoszlop

megnövekedett produktivitása gyakorta kedvez a bentikus szűrögető életformáknak

(szivacsok, mohaállatok és zsákállatok), melyek versengenek velük az élőhelyért. Ha a

benthoszi algák tömegessé válnak, kolonizálják a korallvázakat, ránőnek az élő korallra és

vastag szőnyeget képeznek, amely megakadályozza a fény lehatolását és felfogja az üledéket,

így minden alatta lévő organizmus elpusztul. Opportunista korallfajok válhatnak dominánssá

és kiszoríthatják a többi fajt. Végül pedig a korallokat borító nyálkarétegben megtelepedő

baktériumok a korallszövetek elhalását okozzák. Ennek eredményeképp a heterotrófok

elnyomják az autotróf produkciót és a kalcifikációt, a zátonyok erózióját eredményezve ezzel.

(Walker és Ormond, 1982) A rendkívül magas tápanyag mennyiség bejutása a rendszerbe

stresszt vált ki a zátonyépítő organizmusokban, és hozzájárul a szerves üledék képződéséhez.

(Smith és mtsai, 1981) A tápanyag gazdagság direkt és indirekt hatásainak relatív fontossága

valószínűleg változik a zátony típusának és trofikus állapotának függvényében. (Birkeland,
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1977) Tápanyagban szegény területeken az antropogén tápanyag input mélyreható

változásokat okoz a közösségek szerkezetében, csökkentve a korallok fontosságát és növelve

az r-szelektált szűrögetőkét. Az upwelling zónákban – mint amilyen a Csendes-óceán keleti

partvidéke – a mérsékelt szennyvíz beömlések feltehetőleg kisebb valószínűséggel okoznak

drámai változásokat, mivel a zátonyok élővilága ezeken a területeken már adaptálódott a

tápanyag-elérhetőség változásaihoz. (Pastorok és Bilyard, 1985)

2.3. Üledéklerakódás

A szennyvíz-kibocsátásnak kitett vizekben lebegő anyagok 3 forrása: a részecskéket

tartalmazó szennyvíz, a tápanyaggazdagság következtében feldúsuló formált szerves anyag, és

a természetes szeszton10. Az üledék különböző forrásokból származhat: bemosódás a

szárazföldről, mederkotrás és -feltöltés, valamint az aljzati üledék felkavarodása. A

szennyvíz-üledékek fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzői lényegesen eltérnek az egyéb

forrásokból származó üledékekétől. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A korallpolipok négyféle mechanizmust fejlesztettek ki az üledék eltávolítására a

kolóniák felszínéről: 1) a polip vizet vesz fel az űrbélbe és ezáltal felfúvódik; 2)

tapogatómozgások; 3) csillóaktivitás; 4) nyálkatermelés. (Hubbard és Pocock, 1972) Egy

olyan hatékony üledék-eltávolító, mint a Montastrea cavernosa képes megtisztítani magát

akár napi 14 mg cm-2 ülepedési ráta mellett is. A Karib-térségben hosszabb időn keresztül

mért átlagos ülepedési ráta természetes korallszirti élőhelyeken napi 0.3-37 mg cm-2. (Lasker,

1980) Az indopacifikus régióban a megfelelő ülepedési értékek 0.1-228 mg cm-2/ nap között

alakultak. (Randall és Birkeland, 1978) Mindkét régió sekélyebb vizeiben magasabb

ülepedési értékeket találtak a fenti tartományok felső részében. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A korallok üledéktaszító képességét különféle tényezők határozzák meg. Ha az üledék

nehéz bevonatot képez rajtuk, vagy néhány óránál hosszabb időre teljesen eltemeti a

korallokat, az a legtöbb kolónia számára letális. (Roy és Smith, 1971) Különböző

tanulmányok szerint a korallok nem képesek arra, hogy a lehetséges legrövidebb úton

távolítsák el az üledéket a kolóniákról. Az ilyen fajoknál az üledékek eltávolítása hatékonyabb

a kisebb méretű kolóniák esetében, mint a nagyobbaknál. (Hubbard és Pocock, 1972; Bak és

Elgershuizen, 1976) Másrészt az iszap mérettartományba eső részecskék a legnagyobbak,

10 szeszton: a víztestekben lebegő mindenféle formált anyag, beleértve a planktont, szerves detrituszt és a
szervetlen anyagokat is
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amit a legtöbb korallfaj még képes eltávolítani. (Hubbard és Pocock, 1972) Az ennél nagyobb

méretű frakciókat inkább a polipok felfúvódásával vagy tapogatómozgásokkal kell

elszállítani, mint a viszonylag gyenge csillómozgásokkal. (Pastorok és Bilyard, 1985)

Az egyes fajok érzékenységét az üledékekre az határozza meg, hogy a kolónia

mennyire képes felfogni az üledéket és a polipegyedek mennyire képesek eltaszítani a

leülepedett anyagokat. A vízszintesen elhelyezkedő jelentős növekedést mutató kolóniák

stabil felületet biztosítanak a felfogott és visszamaradó ülepedő részecskéknek. Ezzel

szemben a függőlegesen növekvő telepek és elágazó formák kevésbé fogják meg az üledéket.

(Bak és Elgershuizen, 1976) A magas polipok és a konvex kolóniák szintén kevésbé

hajlamosak az üledék-felhalmozásra, mint más egyéb formák. (Lasker, 1980) Általában a szirt

nyílt tenger felé eső peremén élő korallok kevésbé jól tűrik az üledék lerakódást, mint a

partközeli régióban előfordulók. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A nagy koncentrációban előforduló lebegő szemcsék és a gyors ülepedés hatással lehet

a zátony élővilágára az egyedek, a populációk és a közösség szintjén. A frissen lerakódott

vagy újra lerakódott üledékek szubletális terhelése a csökkenő növekedési rátán keresztül a

kolónia egy részének vagy egészének a kihalásához vezethet. (Pastorok és Bilyard, 1985) A

növekedés gátlását a rendelkezésre álló fénymennyiség csökkenése, a súrlódás és az üledék

eltávolítására fordított nagyobb energia-befektetés okozza. (Roy és Smith, 1971; Dallmeyer és

mtsai, 1982) A víz zavarossága akadályozza a fény lehatolását az aljzatig és ezáltal

akadályozza a zooxanthellák fotoszintézisét, így hatva közvetetten a korallok növekedésére is.

(Rogers, 1990) A korallok felszínének üledékek vagy a hullámok által szállított részecskék

általi dörzsölése csökkenti a szövetek nettó növekedési rátáját és a kalcifikációt. (Loya, 1976;

Rogers, 1983) A mechanikai súrlódás szerepet játszhat a korallszirtek természetes

pusztulásában is, különösen a zátonyszegélyeken. (Pastorok és Bilyard, 1985) Az üledékek

eltávolítása energiaigényes a korallok számára. Az erre fordítható energiát más anyagcsere

folyamatoktól kénytelenek elvonni, így csökken a növekedés és a reprodukció (Dallmeyer és

mtsai, 1982); továbbá ha a korallpolipok az üledékek eltávolításával vannak elfoglalva, nem

képesek eredményesen elkapni a táplálékukat képző zooplanktont. (Pastorok és Bilyard,

1985) A magas ülepedési ráta megváltoztatja a kolóniák növekedését is olyan formák

képzésének irányába, amelyek ellenállóbbak az üledék-lerakódással szemben. (Roy és Smith,

1971; Rogers, 1990) A zátonyok környezetében jellemző viszonylag semleges meszes

üledékekkel szemben a szennyvizek által szállított formált és oldott állapotban jelen lévő

anyag szerves eredetű, és könnyen lebomlik a vízoszlopban vagy az üledékben élő

mikroorganizmusok révén. Mivel a legtöbb trópusi élőlény, így a korallok is az oldott oxigén
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igényük határán élnek, a szennyvíz anyagainak lebomlását kísérő pangó oxigénkoncentráció

jelentős stresszhatásnak minősülhet számukra. A pangás éjszaka a legkritikusabb, amikor az

oxigénszint egyébként is a napi minimumát éri el. (Pastorok és Bilyard, 1985)

A populációk és a közösségek szintjén a fokozott szedimentáció akadályozza a

populációk megújulását, megváltoztatja a korallfajok relatív abundanciáját, csökkenti az aljzat

élő korallborítottságát és a fajgazdagságot. (Pastorok és Bilyard, 1985) Az emberi

tevékenységek által okozott stressznek nem kitett zátonyokon az átlagos ülepedési ráta és a

lebegő üledék átlagos koncentrációja kisebb napi 1-10 mg cm-2-nél illetve 10mg l-1-nél. Az

ezen mutatóknál tartósan nagyobb értékek magasnak tekinthetők. (Rogers, 1990) Napi 40-50

mg cm-2-nél kisebb ülepedési ráta mellett a közösségszerkezet szabályozását főként biológiai

kölcsönhatások, a kompetíció, a predáció és a mutualizmus látják el. A legmagasabb

ülepedési ráta (150-250 mg cm-2) esetén a közösségszerkezet alacsony varianciája a

környezeti stresszt tükrözi. Csak néhány rezisztens faj képes túlélni a rendkívül erős üledék

beáramlást, így a közösség szerkezetét inkább a fizikai változók befolyásolják, mintsem a

biológiai kölcsönhatások. Közepes értékeknél mind a fizikai, mind a biológiai tényezők

fontosak a közösségszerkezet meghatározásában, a mérsékelt stressz több alternatív struktúra

kialakulását eredményezi. Emiatt a közösségszerkezet varianciája közepes üledékterhelés

(napi 50-150 mg cm-2) esetén a legnagyobb. (Randall és Birkeland, 1978; Pastorok és Bilyard,

1985)

2.4. Műanyaghulladék

A műanyagok mesterségesen előállított szerves polimerek, és alig több mint egy

évszázada léteznek. A mesterséges anyagok tömeges előállításának igénye az I. világháború

idején merült fel. A tömegméretű gyártás a II. világháború után indult meg, és a múlt század

második felében óriási mennyiségben állított elő műanyagból készült termékeket az ipar. Az

1970-es évekre észlelhetővé vált az óceánok széleskörű szennyezettsége a műanyagok által.

(Azzarello és Van Vleet, 1987) A műanyag könnyű, erős, tartós és olcsó, ezen tulajdonságai

teszik alkalmassá rengeteg különféle termék előállítására, és komoly veszélyt jelent a

környezetre nézve, mivel lebeg a felszínen, nem bontható le biológiai úton és csak lassan

bomlik el UV sugárzás hatására. (Derraik, 2002; Azzarello és Van Vleet, 1987)
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A műanyaghulladék egyaránt előfordul a tengerpartokon és a partmenti vizekben a

világon mindenütt, sőt a különleges adottságokkal bíró Sargasso-tengerben11 is kimutatták a

jelenlétét. (Morris, 1980; Law és mtsai, 2010) A tengerbe kerülő műanyagok két nagy

csoportba sorolhatók eredetük szerint. A használati tárgyak („user-plastics”) a leginkább

szembetűnőek. Ezek olyan műanyag tárgyak, amelyeket az ember közvetlenül használ, pl.

műanyag zacskók, poharak, palackok, csomagoló anyagok, kötelek és hálók. Ezeket a

tárgyakat legtöbbször kereskedelmi és halászhajók hagyják maguk után (Dixon és Dixon,

1981), de vannak folyókból származók és szárazföldi forrásból bemosódók is. A nagyobb

műanyag tárgyak gyakran kisebb darabokká zúzódnak. (Morris, 1980; van Franeker, 1985) A

másik, kevésbé szembetűnő formája a műanyagoknak ipari forrásokból származik. Ezek

leginkább alig 4 mm átmérőjű korongok, de lehetnek gömbalakúak vagy szögletesek is.

Ömlesztett ipari műanyagokból keletkeznek a használati tárgyak előállítása során, és a nem

megfelelő szennyvíztisztítás következtében kerülnek be a folyókba, torkolatokba és partmenti

vizekbe. (Azzarello és Van Vleet, 1987)

A műanyaghulladék egy része sűrűségéből adódóan úszik a víz felszínén (polietilén,

polipropilén), míg a nagyobb sűrűségűek lesüllyednek az aljzatra (akril, cellulóz alapú

műanyagok, szubsztituált polimerek, vinil polimerek) vagy a sűrűbb és hidegebb vízrétegekbe

(polisztirén, sztirén kopolimerek), ahol a vízoszlopban lebegnek. A műanyagtörmelékek

intenzív fizikai aprózódáson (weathering) mennek keresztül, erre utalnak a lekerekített végek

is. (Morris, 1980) A műanyag szemcsék meglepően nagy mennyiségekben fordulnak elő

olyan távoli és nem iparosodott területeken is, mint Tonga, Rarotonga vagy Fiji a Csendes-

óceán délnyugati részén. Új-Zéland partjain is számottevő mennyiségben megtalálhatók,

legnagyobb koncentrációban fontos ipari központok közelében. Fennmaradásuk a tengeri

környezetben elég nehezen behatárolható, 3-10 év, de a hozzáadott anyagoktól függően akár

30-50 év is lehet. (Derraik, 2002)

Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy a műanyaghulladék milyen

hatással lehet az óceáni ökoszisztémákra, de jelentős mennyiségű tudás halmozódott fel a

tengeri biótára kifejtett káros hatásokról. A tengeri életformákra elsősorban mechanikai

fenyegetést jelent a lenyelése által, és azzal, hogy belegabalyodnak a csomagolóanyagokba,

szintetikus kötelekbe és zsinegekbe, vagy a sodródó hálókba. (7. ábra) (Laist, 1987; Plotkin és

Amos, 1990; Quayle, 1992) Lehetséges veszélyforrás továbbá a törmelékszemcsék

felhalmozódása a tengerfenéken. A felgyűlt hulladék gátolhatja a gázkicserélődést a felsőbb

11 A Sargasso-tenger áramlatok által körbezárt örvénytenger (gyr), ezért összegyűjti és visszatartja a sodródó
anyagokat
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vízrétegek és az üledék víztartalma között, hipoxiát vagy anoxiát okozva a benthoszban,

megzavarva ezzel az ökoszisztéma normális működését és megváltoztatva a tengerfenék

élővilágának képét. Továbbá, akárcsak a pelágikus szervezetek, a bentikus flóra és fauna is ki

van téve a veszélynek, hogy fennakadnak rajtuk a műanyagtárgyak vagy lenyelik azokat.

(Hess és mtsai, 1999; Derraik, 2002)

A műanyagok lenyelése főleg a gerincesekre jellemző, számos vizsgálat tárgyát

képezték tengeri madarak, teknősök, tengeri emlősök és egyéb fajok. (Azzarello és Van Vleet,

1987; Plotkin és Amos, 1990; Bjorndal és mtsai, 1994; Derraik, 2002; Ceccarelli, 2009; Law

és mtsai, 2010)

7. ábra: Példák a műanyagszennyezés következményeire
Forrás: http://socyberty.com/activism/plastic-bags-banned-around-the-globe-to-save-the-earth/

A tengeri madaraknál a műanyagok lenyelése szoros összefüggésben van a

táplálkozási stratégiákkal és módszerekkel, valamint az étrenddel. (Azzarello és Van Vleet,

1987; Laist, 1987; Derraik, 2002) Például a planktivorok gyakrabban összetévesztik a

műanyag darabokat a zsákmánnyal, mint a hallal táplálkozók. (Azzarello és Van Vleet, 1987)

A lenyelt műanyag darabok csökkentik a gyomor táplálék-befogadó kapacitását, így

csökkentve a táplálékfogyasztást, ami korlátozza a madarak zsírtartalék-felhalmozó

képességét. (Derraik, 2002) További káros hatások az emésztőenzim-szekréció blokkolása,
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csökkent étvágy, alacsonyabb szteroid hormon szint, késleltetett ovuláció és szaporodási

kudarc. (Azzarello és Van Vleet, 1987) A lenyelt hulladék belső sérüléseket és halált is

okozhat az emésztőtraktus elzáródása miatt, bár ez fajtól is függ. A Procellariiformes rendbe

tartozó fajok érzékenyebbek erre, mivel képtelenek a lenyelt műanyag visszaöklendezésére.

(Azzarello és Van Vleet, 1987; Derraik, 2002)

Teknősök béltraktusában is gyakran találnak műanyagokat, de ezek csak néhány

esetben okoztak halált az emésztőcsatorna elzáródása miatt. (Plotkin és Amos, 1990; Bjorndal

és mtsai, 1994; Derraik, 2002) Tengeri emlősök (cetek, fókák, tengeri tehenek) esetében

szintén csak ritkán fordul elő, hogy a lenyelt műanyag lenne a halál oka. (Derraik, 2002;

Ceccarelli, 2009)

Az elmúlt 20 évben a klórozott bifenilek (PCB-k) jelentősen beszennyezték a tengeri

táplálékhálózatokat és gyakran előfordulnak a tengeri madarakban. (Azzarello és Van Vleet,

1987; Ryan és mtsai, 1988) Ezek a vegyületek károsan hatnak a tengeri élőlényekre már

alacsony koncentrációban is, és a táplálékláncokba történő bekerülésük egyik lehetséges útja a

műanyag hulladék. (Ryan és mtsai, 1988; Mato és mtsai, 2001) Hasonló következtetésekre

jutottak a teknősökkel kapcsolatban is, ahol a felszívódó toxinok a műanyaghulladék

mellékhatásaként valószínűleg jelentős negatív hatást gyakorolhatnak az egyedszámokra.

(Bjorndal és mtsai, 1994; Derraik, 2002)

A műanyaghulladékba – különösen az eldobott halászhálókba – való belegabalyodás

nagyon komoly veszélyt jelent a tengeri állatokra. (Derraik, 2002; Ciccarello, 2009) Ha egy

állat egyszer beakadt, megfulladhat, kedvezőtlenül hathat a táplálékszerzési vagy a predátor-

elkerülési képességére, illetve horzsolt és vágott sérüléseket szerezhet a hulladéktól.

(Azzarello és Van Vleet, 1987; Laist, 1987; Derraik, 2002) A madarak nem csak hálókba

gabalyodnak bele, hanem egyéb műanyag hulladék fogságába is eshetnek, pl. műanyag

zacskók, gumigyűrűk és -szalagok, stb., amelyek gyakran a csőrük vagy a lábuk köré

tekeredhetnek. (Ciccarello, 2009)

A sodródó műanyaghulladék az idegen fajok inváziójának egyik lehetséges útja.

(Derraik, 2002; Masó, 2003) A fajok keveredése az emberi tevékenységek következtében

általános probléma és potenciálisan veszélyezteti az eredeti tengeri biodiverzitást. Egyes

becslések szerint a tengeri fajok diverzitása 58%-al csökken globálisan, ha bekövetkezik a

világméretű fajkeveredés. (McKinney, 1998; Derraik, 2002) A lebegő műanyagok különböző

bevonatképző szervezetekből álló kéregre tesznek szert, úgymint baktériumok, kovamoszatok,

algák, kagylók, csalánozók és zsákállatok. (Derraik, 2002; Masó, 2003; Law és mtsai, 2010)

Potenciálisan ártalmas, vízvirágzást okozó dinoflagellátákat is megfigyeltek, ami
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valószínűsíti, hogy az úszó hulladékok a mikroalgák elterjedésének potenciális vektorai.

(Masó, 2003)

2.5. Olajszennyezés

A kőolaj főleg szénhidrogének elegyéből áll. A nyersolaj változó lánchosszúságú

nyíltláncú paraffinokat és cikloalkánokat, ill. aromás szénhidrogéneket tartalmazhat. Egyaránt

találhatók benne illékony, kis molekulatömegű anyagok, pl. propán vagy benzol, valamint

nagy molekulatömegű komponensek is, mint az aszfaltok, viaszok és gyanták. A vízbe kerülő

olaj – amennyiben nem ütközik akadályba – gyorsan szétterül, és vékony, filmszerű réteget

alkot, majd kialakul az 1 mm vastag olajfedettség. Tiszta vízben ez a fedettség terjed, és

fokozatosan 0,2 mm-nél vékonyabb hártyává alakul. A kőolajszármazékok vízoldhatósága

általában rossz. Az oldódás során emulziók keletkeznek: A „víz az olajban” emulzió az olajos

fázis része, a víz felszínén úszik. Az „olaj a vízben” emulzió a vizes fázisba kerülő olajat

tartalmazza. A két emulzió átalakulhat egymásba, mennyiségük és arányuk a fizikai, kémiai

és mikrobiológiai folyamatoktól függ. (Dr. Fleit Ernő egyetemi docens, BME előadása

alapján -

http://iaeste.elte.hu/ftp/greg/k_karelharitas/olajszennyez%C3%A9s%202006%20negyedik.ppt

#281,1,Olajszennyezések kárelhárítása)

Az évente a tengerekbe kerülő olajszennyezés 48%-a üzemanyag, 29%-a nyersolaj.

(Brekke és Solberg, 2005) Az 1980-as és 90-es években a kibocsátott olaj többnyire

üzemeltetés közben került a vízbe, pl. amikor a fűtőolaj iszapot vagy a tartályokat

tengervízzel mosták ki. (8. ábra) Ezen tevékenységek során csak kisebb mennyiségű – 1-10 t

– olajat eresztettek ki egyszerre, de annyira rendszeres volt a 6000-7000 hajót számláló

tankerflottában, hogy az évi összmennyiség elérte a 457.000 tonnát. Ugyanebben az

időszakban a balesetek során nagyjából évi 115.000 t olaj került a tengerekbe. (Jernelöv,

2010) A tankhajóbalesetek következtében ma mindössze az össz-olajszennyezés 5%-a jut a

tengerek vizébe. (Brekke és Solberg, 2005) A továbbiakban mégis főként ezekre

koncentrálok, mivel az ehhez hasonló események nagy társadalmi visszhangot keltenek, és

ráirányítják a figyelmet a problémára. Az alábbiakban felsorolok néhányat az utóbbi

évtizedek legjelentősebb olajszennyezési eseteiből (8. ábra), a teljesség igénye nélkül:

• 1967. a Torrey Canyon tankhajó zátonyra futott Cornwall partjainál (Nagy-Britannia),

80 ezer tonna nyersolaj ömlött a tengerbe
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• 1978. az Amoco Cadiz tankhajó zátonyra futott Portsall közelében (Franciaország),

1,6 millió hordó nyersolaj került a tengerbe, mintegy 200 km hosszú partszakaszt ért

el az olajfolt a breton partvidéken

• 1979. az Ixtoc I olajfúró platform felrobbant a Mexikói-öbölben, 454 ezer tonna olaj

ömlött a tengerbe

• 1989. az Exxon Valdez sziklákra futott a Prince William szorosban (Alaszka, USA),

240 ezer hordó nyersolaj ömlött a tengerbe és érte el az alaszkai partokat

• 1990. a Mega Borg tankhajó kigyulladt az olaj átrakodása során, és 3 millió tonna olaj

ömlött ki 57 mérföldre délkeletre a texasi Galvestontól (USA)

• 1991. elején 240 millió gallonra becsült mennyiségű olajat engedtek a Perzsa-öböl

vizébe az irakiak Kuvait megszállása során

• 1992. az Aegean Sea görög tanker zátonyra futott és kettétört La Coruna közelében

(Spanyolország), a 80 ezer tonnányi olajrakomány nagy része a tengerbe ömlött

• 1993. a libériai zászló alatt hajózó Braer tankhajó sziklának ütközött a viharos

tengeren a Shetland-szk. partjainál (Nagy-Britannia), a kiömlött olaj 40 km hosszan

terült el a part mentén

• 1996. a Sea Empress tanker sziklának ütközött a walesi Milford Haven (Nagy-

Britannia) kikötőjétől nem messze, öt nappal később kb. 40 ezer tonna nyersolaj

ömlött ki, hat kilométeres olajfoltot hozva létre

• 1999. az Erika tanker darabokra tört és elsüllyedt a viharos tengeren, kb. 15 ezer tonna

olaj sodródott Franciaország atlanti partjai felé; az erős szél következtében több száz

mérföld hosszan beterítette a partokat a „fekete iszap”

• 2002. a Prestige tanker léket kapott, majd kettétört és elsüllyedt Spanyolország

északnyugati partjainál; 77 ezer tonnányi rakományának nagy része kifolyt, és elérte a

galíciai partokat (Franciaország), továbbá Portugália partjait is

• 2010. áprilisában felrobbant a British Petroleum (BP) Deepwater Horizon nevű

olajfúró platformja a Mexikói-öbölben, 700 millió liter nyersolaj került az öböl vizébe,

ezzel ez tekinthető minden idők legsúlyosabb olajkatasztrófájának az Amerikai

Egyesült Államok (USA) történelmében
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8. ábra: A kibocsátott olaj mennyisége 1970-től napjainkig, és a legjelentősebb olajszennyezési
esetek
Fordítás és magyarázat:
Olajkiömlési trendek
Bár átlagban a tankhajó balesetek száma csökken, az olajszállító csővezeték törések száma
növekszik. A mélytengeri olajkút-kitörések szórványosabbak és nehéz nyomonkövetni őket.
A függőleges tengelyeken a kiömlött olaj mennyisége (ezer tonna) és a csővezeték törések száma.
Large well blowouts – nagy mélytengeri olajkút-kitörések
Some notable tanker spills – néhány jelentősebb tankhajó baleset nyomán kiömlött olaj
Average tanker spillage per decades – tankhajókból kiömlött olajmennyiség évtizedes átlaga
Average number of pipeline spills per decade – a csővezeték törések átlagos száma évtizedenként
* A Pemex becslése alapján
** Az irán-iraki háború (az Öbölháború) során
Forrás: Jernelöv, 2010

Ha az olaj vízbe kerül, nyolc főbb folyamat mehet végbe: terjedés, evaporáció,

diszperzió, emulzifikáció, oldódás, oxidáció, szedimentáció és biodegradáció. A kiömlést

követő rövid időszakban a terjedés, párolgás, diszperzió, emulzifikáció és oldódás folyamatai

játszanak fő szerepet, míg az oxidáció, szedimentáció és biodegradáció folyamatai hosszabb

távon hatnak az olaj további sorsára. (Dr. Fleit Ernő egyetemi docens, BME előadása alapján

-

http://iaeste.elte.hu/ftp/greg/k_karelharitas/olajszennyez%C3%A9s%202006%20negyedik.ppt

#281,1,Olajszennyezések kárelhárítása)

Az olajfoltok felderítésére a leghatékonyabb módszer műholdas felvételek használata,

leginkább az ún. SAR (Synthetic Aperture Radar – apertúraszintézisű műholdradar) képek

alkalmazása. Ezekkel az aktív mikrohullámú szenzorokkal az optikai fényképekhez nagyon

hasonló, kétdimenziós fekete-fehér képeket lehet készíteni. A műholdakra telepített SAR

napjainkban fontos eszköze az olajfoltok megfigyelésének, mivel nagy területet képes lefedni

és éjjel-nappal egyaránt jól használható az időjárási körülményektől függetlenül, bár az

olajfolt vastagságát ez alapján nem lehetséges megbecsülni, és a kiömlött olaj típusáról sem

ad információt. (Brekke és Solberg, 2005)
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Az olajszennyezések elsősorban a partmenti vizeket és ökológiai rendszereket

veszélyeztetik. Ezen környezetek osztályozására tett javaslatot Gundlach és Hayes (1978) az

olajkárokra mutatott növekvő sérülékenység tekintetében. A leginkább sérülékeny

környezetek a sós mocsarak és mangrove erdők, az árapály-zónában lévő zátonyok és a védett

sziklás partok; rendkívül sérülékenyek továbbá a korallzátonyok is. A hullámverésnek kitett

sziklás szirtek és padok a legkevésbé sérülékenyek. A közepesen sérülékeny kategóriába a

különböző szemcseméretű – finom homokkal vagy durva homokkal borított, homokos-

kavicsos és kavicsos – tengerpartok, ill. a hullámverésnek kitett, összecementálódott zátonyok

tartoznak.

A legtöbb esetben az olajszennyezések hatásainak vizsgálatakor nem állnak

rendelkezésre adatok az adott terület természetes ökológiai állapotáról a szennyezést

megelőzően. Szerencsés módon nem ez volt a helyzet Panamában, ahol két olajszennyezési

esemény is történt 18 év különbséggel. 1968-ban 3.2 millió liter olaj ömlött a tengerbe a

Galeta Marine Laboratory (Smithsonian Tropical Research Institute) közelében a Witwater

tankhajó roncsából. Még nagyobb mennyiségű olaj – több mint 8 millió liter – került a vízbe

ugyanebben a régióban 1986-ban egy olajfinomító megrepedt tartályából. Számos sérült

élőhelyet már a 18 évvel korábbi Witwater eset óta vizsgáltak. Többéves adatsorozatok álltak

rendelkezésre a fizikai környezet és a bióta természetes változásairól az újabbkeletű

szennyeződést megelőző időkből, amivel a későbbi eseményeket össze lehetett hasonlítani.

További fontos körülmény, hogy a partmenti környezet (tengerifű mezők, mangrovék,

algamezők és korallzátonyok) és a legtöbb érintett faj nagyon hasonló a karibi szigeteken, a

Mexikói-öbölben és az Egyesült Államok partjain. (Jackson és mtsai, 1989)

A mangrove közösségek különösen érintettek az olajszennyezések esetén. A mangrove

vegetációban a propagulumok, magoncok és fiatal fák között a legnagyobb a mortalitás, mivel

ezek közvetlenül ki vannak téve a vízen úszó olajnak, és fennáll a lehetősége az ismételt

kontaktusnak az olajjal az árapály során. (Proffitt (szerk.), 1996) Gyakran megfigyelhető a

levelek elsárgulása majd lehullása, végül a fa elhal. Az olaj fizikai hatásai – befedi és elzárja a

speciális légző- és sókiválasztó szöveteket – legalább annyira károsak, mint a toxikussága.

(Hoff (szerk.), 2010) Azonban nem csak maguk a fák érintettek, vízben álló gyökereik

ugyanis gazdag élővilágnak nyújtanak élőhelyet. A fák gyökerein bevonatképző algák és

helytülő gerinctelenek (szivacsok, csalánozók, zsákállatok) fordulnak elő. Az olajszennyezés

után az élőborítás nagyon lecsökkent, a gyökereken leginkább az olaj képzett bevonatot.

(Jackson és mtsai, 1989)
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A másik olajszennyezések által különösen veszélyeztetett trópusi életközösség a

korallzátonyoké. Ezek a legváltozatosabb és legösszetettebb tengeri közösségek. A szirtépítő

korallok kulcsszerepet játszanak a korallzátonyok szerkezetének kialakításában és életteret

valamint védelmet biztosítanak sokféle szervezetnek. A korallok akut károsodása egész

komplex közösségek összeomlását eredményezheti, melyek szoros kapcsolatban élnek velük.

(Loya és Rinkevich, 1980) Az olaj csökkenti a korallok növekedési rátáját (Birkeland és

mtsai, 1976), károsítja a szaporodó szerveket, és a rekolonizáció majdnem teljes hiányát

okozza a krónikusan olajszennyezett zátonyokon. (Loya, 1975) A korallok mellett az olaj

károsítja a velük együtt élő halakat, gerincteleneket és növényeket is. Teknősök és tengeri

emlősök időszakosan szintén előfordulhatnak a zátonyok környezetében, és érzékenyek

lehetnek az olajjal való közvetlen érintkezésre, mivel rendszeresen a felszínre kell

emelkedniük levegőért. Az olaj korallszirti halakra gyakorolt mérgező hatásáról kevés adat

lelhető fel a szakirodalomban, feltételezik, hogy a mérsékelt övi halakhoz hasonló

tartományokban mutatnak érzékenységet az olajra. Hasonló a helyzet gerinctelen csoportok

esetében is, ahol szintén más élőhelyeken gyűjtött adatok alapján lehet levonni általános

következtetéseket. A nyíltvízi halak képesek lehetnek elkerülni az olajat, ezzel szemben a

szirtlakó halak nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mivel a zátony az állandó lakhelyük, és

attól nem távolodnak el messzire. Néhány gerinctelen csoport különösen érzékeny az

olajszennyezésekre, többek között sok rákféle is. (Jackson és mtsai, 1989; Yender és Michel

(szerk.), 2010)

A tankhajó-katasztrófák történetében nem a

legsúlyosabb volt, mégis óriási figyelmet keltett az Exxon

Valdez tankhajó zátonyra futása. A szerencsétlenség után

készült fotók bejárták az egész világot, ráirányítva a

figyelmet az olajszennyezések közvetlen veszélyeire. (9.

ábra) Az eset azonban nem csak emiatt jelentős, hanem

abból kifolyólag is, hogy egyedülálló lehetőséget teremtett

az olajszennyezések és eltávolításuk rövid és hosszútávú

hatásainak vizsgálatára. Az Exxon Valdez 1989. március

24-én futott zátonyra a Prince William szoros északi részén.

A kiömlött olaj nagyjából 1990 km hosszúságú partszakaszt

ért el. Leginkább a szoros volt érintett, azonban az olaj több

mint 750 km-re is elterjedt, egészen az Alaszkai-félszigetig.

(Paine és mtsai, 1996; Peterson és mtsai, 2003)

9. ábra: Olajjal beszennyződött madár
az Exxon Valdez szerencsétlenség
után
Forrás:
http://library.thinkquest.org/10867/ho
me.shtml
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Az olaj kiömlését követően nagymértékű elhullás volt tapasztalható a helyi

élővilágban. Mivel a tengeri emlősök és madarak rendszeres kapcsolatban vannak a tenger

felszínével, igen nagy veszélynek vannak kitéve az úszó olaj miatt. Ha a szőrzet vagy a

tollazat olajos lesz, csökken a hőszigetelő képessége, amely kihűléshez vezet, az állatok

megfulladnak vagy mérgező szénhidrogéneket nyelnek le. A szennyezést követő napokban

1000-2800 tengeri vidra és példátlan mennyiségű – mintegy 250.000 – tengeri madár tetemet

dokumentáltak. Becslések szerint 302 borjúfóka pusztult el mérgező gázok belélegzése miatt,

melyek agyi elváltozásokat, stresszt és tájékozódási zavarokat okoztak. Szintén megfigyelték

a makroalgák és bentikus gerinctelenek tömeges pusztulását a szennyezett partokon a

mérgezés, fulladás és a habitatból történő fizikai áthelyeződés következtében, melyet a

nagynyomású vízzel történő mosás okozott. (Peterson és mtsai, 2003)

Az olajszennyezés hosszútávú hatásait számos élőlénycsoport esetében kísérték

figyelemmel. Kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) esetében bár számos adat állt

rendelkezésre a populációméretről, demográfiáról, és az egyéni vonásokról, nehéz kimutatni,

hogy volt-e rájuk bármiféle hatása a szennyeződésnek. (Paine és mtsai, 1996) A leginkább

érintett tengeri emlős faj a tengeri vidra (Enhydra lutris) volt. A szennyezés után a vidrák

populációnövekedése a korábbi növekedés 10%-ára esett vissza. Egyik fő táplálékuk a

Protothaca staminea kagyló, amely a többi puhatestűhöz hasonlóan felhalmozza szöveteiben

és csak nagyon lassan bontja le a szénhidrogéneket. Továbbá a védett területek üledékei –

ideértve az olajjal szennyezett kagyló ágyakat és sekély tengerifű mezőket – szintén

megtartják a szennyeződést. A táplálkozó vidrák mindkét forrásból tartósan ki voltak téve a

visszamaradt kőolaj származékoknak, ami még évekig növelte a halálozásokat. (Peterson és

mtsai, 2003)

Irons és mtsai (2000) az olajszennyezés tengeri madár populációkra gyakorolt hatását

vizsgálták kilenc évvel az Exxon Valdez katasztrófája után. Az eset után gyűjtött adatokat

hasonlították össze 1984-85-ben feljegyzett denzitásokkal. Néhány faj esetében ezek

alacsonyabbak voltak a vártnál a Prince William szoros olajjal szennyezett részein a

szennyezetlen részekkel összehasonlítva. A negatív hatások 1998 folyamán is folyamatosan

fennálltak öt taxon – kormoránok, kercerécék, bukómadarak, galamblummák (Cepphus

columba) és lummák – esetében. Az alaszkai csigaforgatók (Haematopus bachmani) és a

harlekinrécék (Histrionicus histrionicus) negatív hatásokat mutattak 1990-ben és 1991-ben.

Búvármadaraknál gyenge negatív hatás mutatkozott 1993-ban. A háromujjú csüllők száma

(Rissa tridactyla) relatíve csökkent az 1989-es, 1996-os és 1998-as években, melynek oka

esetlegesen inkább a táplálékeloszlás megváltozása lehetett, mint a populációméret
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csökkenése. A bering-tengeri sirály (Larus glaucescens) pozitív hatásokat mutatott a legtöbb

szennyezés utáni évben. A törpelummák és csérek relatív növekedést mutattak 1993, 1996 és

1998 folyamán. Általánosságban azokat a taxonokat érintették negatív hatások, amelyek

zsákmányukat a víz alá merülve szerzik, szemben a felszínről táplálkozókkal. Néhány taxon

esetében a hatások attól függtek, hogy milyen térbeli skálán elemezték azokat. A madarak

vándorlása és az olajszennyezés mozaikossága csökkentette a szennyezés hatásainak

érzékelhetőségét, ezért az eredmények óvatosan kezelendők. Néhány tengeri madár faj

negatívan érintett volt populációs szinten, és kilenc évvel a katasztrófa után sem nyerte vissza

újra a korábbi állapotát. A regeneráció hiányának oka feltehetően a környezetben továbbra is

fellelhető olajmaradványok jelenléte, valamint a zsákmányhalak csökkent abundanciája volt.

A gorbuslazac (Oncorhynchus gorbuscha) kereskedelmi szempontból értékes faj, ezért

sok éven át rendszeresen megfigyelték a Prince William szorosban. Az olajszennyezést

megelőző években a fogás erősen változó volt, évi 10 és 30 millió egyed között. (Paine és

mtsai, 1996) A szennyezés után az embriók és lárvák tartósan ki voltak téve az olaj

diszpergálódott maradványainak, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak policiklusos

aromás szénhidrogéneket. Laboratóriumi kísérletekben kimutatták, hogy ezek a

szénhidrogének már 1 ppb12 koncentrációban mérgezőek a gorbuslazac ikrák számára a

fejlődés hónapjaiban. Ezzel magyarázható a megnövekedett mortalitás a fejlődő

lazacivadékoknál az olajjal szennyeződött patakok tenyészeteiben még négy évvel a

szennyezés után is. Szabályozott laboratóriumi vizsgálattal kimutatták azt is, hogy az

embrióként és ivadékként olajmaradványoknak kitett ivarérett lazacok ikráiban csökkent az

embriók túlélése. (Peterson és mtsai, 2003)

A Fucus gardneri barnaalga az egyik legfontosabb biogén élőhely szolgáltató a Prince

William szorosban, és a biomassza tekintetében is a legfontosabb az árapálynak kitett sziklás

partokon egész elterjedési területén. A Fucusra egyaránt súlyos hatással volt az

olajszennyezés és a part megtisztítása során használt magasnyomású forró víz. (Paine és

mtsai, 1996) Az algaborítás kezdeti súlyos vesztesége indirekt közösségi ökológiai

interakciók egész sorát váltotta ki. A hely felszabadulása a köveken és fontos legelő

(csészecsigák és kagylók) valamint ragadozó (kürtcsigák) puhatestűek eltűnése együttesen

járult hozzá az efemer zöldalgák és egy opportunista tengeri makk (Chthamalus dalli)

elszaporodásához. A strukturális algaborítás hiánya a vele társuló puhatestűek számának

csökkenéséhez vezetett, és a barnaalga újratelepülését is megakadályozta, melynek

12 ppb: parts per billion, magyarul: ezermilliomod (109-ed) rész
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növendékei számára a kifejlett egyedek biztosítják a kiszáradás elleni fedőborítást. Azok a

barnamoszatok, amelyek azután a Chthamalus héjakon telepedtek meg, a viharok során

elmozdultak, mivel a tengeri makkok nem rögzültek stabilan az aljzathoz. A Fucus

látszólagos újbóli térnyerése után a korábban olajszennyezést elszenvedett partokon újabb

tömeges pusztulása következett be 1994-ben ciklikus instabilitás miatt, amelyet az egykorú

állományok egyidejű elöregedése okozott. (Paine és mtsai, 1996; Peterson és mtsai, 2003)

Az indirekt interakciók nem korlátozódnak a trofikus kapcsolatokra, vagy köthetőek

kizárólag az árapály-zóna benthoszához. Kulcsfajok eltűnése is vezethet trofikus hálózatok

gyökeres megváltozásához, ennek leglenyűgözőbb példája a tengerökológia történetében az

Alaszkai-öböl kelperdő13 társulásainak átalakulása. A korábban nagyobb tengeri emlősökkel

(fókákkal) táplálkozó kardszárnyú delfinek elvesztették hagyományos zsákmányukat, és

áttértek a tengeri vidrák fogyasztására. Addig a vidrák szabályozták a tengerisün

populációkat, megakadályozva a kelp és más makroalgák túllegelését, így biztosítva élőhelyet

a halaknak és puhatestűeknek. Mivel az olajszennyezés következtében a vidrák közel 50%-a

eltűnt a szorosból, fennáll a lehetőség, hogy ez a kaszkád befolyásolja a regeneráció

dinamikáját, de a bizonyíték a működésére a mai napig a vidrák táplálkozására és a

tengerisünök mennyiségére korlátozódik. (Peterson és mtsai, 2003)

Az olajszennyezések eltávolítására számos lehetőség kínálkozik: égetés, mosás,

súrolás, úszó és/vagy fixen rögzített merülőfalak, lefölöző berendezések, diszpergálószerek,

detergensek, ad- és abszorbensek alkalmazása. Számos különböző technológia a biológiai

módszerek közé tartozik, pl. a szalma vagy más növényi anyagok használata abszorbensként,

biosurfactant anyagok az olajos felületek tisztítására, biológiai polimerek a felületek

bevonására, hogy megakadályozzák az olaj adhézóját, és olyan anyagok hozzáadása, amelyek

meggyorsítják az olaj mikrobiológiai úton történő biodegradációját. (Swannell és mtsai, 1996)

Számos mikroorganizmus rendelkezik a kőolajat alkotó szénhidrogének lebontására alkalmas

enzimkészlettel. A tengeri környezetben a kőolaj lebontását főleg különböző baktériumok

végzik, beleértve különféle Pseudomonas fajokat is. A szénhidrogén-bontó populációk

széleskörűen elterjedtek a világ óceánjaiban; a tengeri baktériumok felmérése pedig azt

mutatja, hogy mindenhol előfordulnak a tengeri környezetekben. (Atlas, 1995) Az Exxon

Valdez esetében újként alkalmazott módszer volt a magas nyomású forró tengervízzel történő

mosás és a bioremediáció. A magas nyomású víz ugyan hatékonyan távolítja el az

olajszennyeződéseket, ugyanakkor az élőlényeket és az aljzatot is megbolygatja, növelve

13 kelp: mérsékeltövi és boreális sziklás tengerfenéken kialakuló óriás-barnamoszat erdők
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ezzel az eredeti szennyezést túlélő szervezetek mortalitását. (Paine és mtsai, 1996) A legtöbb

kísérletet a bioremediáció hatásosságának értékelésére laboratóriumi mezokozmosz

rendszerekben vagy kis elkerített területeken in situ végezték. Hogy a hígulás hatásait

ellensúlyozzák a nyíltvízi rendszerekben, a legtöbb kísérlet az olyan oleofil készítmények

fejlesztésére és értékelésére összpontosított, amelyek megtartják a tápanyagokat az olaj-víz

határfelületen, ahol az olaj biodegradációja történik. A nyíltvízi kísérletekkel összehasonlítva

sokkal több terepi vizsgálatot végeztek a partvonalakon. (Swannell és mtsai, 1996; Head és

Swannell, 1999) Ezek a kísérletek a biodegradáció értékelésére meglehetősen változatosak a

földrajzi helyszín, az olajtípus és -koncentráció, a mintaterület méretei, az olaj tengerparti

elhelyezkedése, az üledék összetétele és a használt analitikai módszerek tekintetében.

(Swannell és mtsai, 1996) A vizsgálatokat három csoportba sorolhatjuk: 1) szervetlen

műtrágyák alkalmazása, 2) szerves műtrágyák alkalmazása, 3) specifikus mikroorganizmusok

alkalmazása (beoltás vagy bioaugmentáció) (Atlas, 1995; Swannell és mtsai, 1996; Editorial,

2010)

A szervetlen műtrágyák nitrogént (N) és foszfort (P) tartalmaznak. (Lindstrom és

mtsai, 1991; Swannell és mtsai, 1996; Head és Swannell, 1999) A bioremediáció

eredményessége ezek alkalmazásakor a szennyezett part természetétől függ. Homokos

partokon a mikroorganizmusokat látszólag a szén elérhetősége limitálja és olaj jelenlétében

elszaporodnak. Alacsony olajkoncentráció esetén a toxicitás csökken, és a nitrogén és foszfor

szint elegendő, hogy az olaj gyors lebontását eredményezze. Magasabb olajkoncentrációnál a

homokban élő mikrobiális közösség tápanyag limitálttá válik, és a bioremediáció műtrágyák

(szervetlen ammónia, nitrát és foszfát) hozzáadásával serkenti a biodegradációt. Sós

mocsarakban a mikrobiális közösségeket nem a szén, hanem más tápanyagok (nitrogén és

foszfor) limitálják; ezért még alacsony olajkoncentráció esetén is tápanyagforrásokat kell

hozzáadni, hogy támogassuk a lebontást. Az olaj lebomlása a mocsarak üledékeiben

magasabb olajkoncentrációknál gátolt, feltehetőleg az olaj behatolása miatt az üledék

anoxikus rétegeibe. Ilyen esetekben az oxigén valamilyen formában történő hozzáadása is

szükséges a bioremediációs eljárás részeként. (Atlas, 1995; Swannell és mtsai, 1996; Head és

Swannell, 1999)

Az Inipol EAP22, amelyet az Amoco Cadiz olajszennyezés után fejlesztett ki egy

francia vállalat, olyan oleofil mikroemulzió, amely urea tengervízben oldott telített oldatát

tartalmazza olajsavban, és laurilfoszfátot, valamint butoxietanolt is tartalmaz. A szer

kétféleképpen hat a kőolajra: egyrészt megelőzi a víz az olajban emulzió kialakulását az olaj

viszkozitásának és felületi feszültségének csökkentésével, másrészt serkenti az olaj lebontását
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a hozzáadott tápanyagok révén. (Lindstrom és mtsai, 1991; Swannell és mtsai, 1996)

Természetes eredetű szerves trágyákat – hallisztet, csontlisztet – is alkalmaztak már

bioremediációs ágensként tengeri környezetben. A szerves trágya alkalmazása következtében

nőtt a mikroorganizmusok száma és az anyagcsere-folyamataik aktivitása, ugyanakkor az

olajmaradványok kémiai elemzése nem mutatott jelentős változást a koncentrációban és az

összetételben. A halliszt egyszeri alkalmazásának nem volt, vagy csak kismértékű hatása volt,

a többszöri alkalmazása pedig valójában inkább csökkentette a biodegradációs rátát.

(Swannell és mtsai, 1996)

Az egyik gyakran fontolóra vett megközelítés a kőolaj szennyezések

bioremediációjára a szénhidrogéneket lebontani képes mikroorganizmusok hozzáadása

(beoltás). A beoltás – akár természetből izolált, akár új és „megtervezett” baktériumokkal

történt – bár a laboratóriumi kísérletek során ígéretesnek látszott, legjobb esetben is vegyes

eredményeket hozott legtöbbször a terepi vizsgálatok során, néhány esetben pedig semmilyen

pozitív eredmény nem volt megfigyelhető. (Atlas, 1995; Editorial, 2010) A nem bennszülött

organizmusokkal történő beoltás nem szolgáltatott meggyőző bizonyítékot arra vonatkozóan,

hogy hatékony megközelítés lehet az olajszennyezések bioremediációjára tengeri

környezetekben. Hogy hatékonyak lehessenek, a beoltott kultúráknak versengeniük kell a

bennszülött szénhidrogén-lebontó mikroorganizmusokkal. Gyorsan kellene alkalmazni őket,

ha a cél a késleltetési időszak lerövidítése, mielőtt a honos populációk adaptálódnának az olaj

jelenlétéhez. Általában a sebességet meghatározó tényezők a tengeri olajfoltok lebomlása

során a környezettől függenek, és nem az őshonos mikroorganizmusok enzimatikus

kapacitásától. (Atlas, 1995)

Sikeres terepi bioremediációs kísérleteket végeztek homokos partokon, sós

mocsarakban és kavicsos tengerpartokon. A sikeres bioremediáció viszonylag teljes

megoldást nyújthat az olajszennyezések eltávolítására. Az eljárás során az olaj átalakul, az

átalakulás eredménye pedig biomassza, víz és gázok, amelyek a szén körforgásának részei

(főként szén-dioxid); míg a pusztán fizikai tisztító módszerek eredményeként az olajat csak

áthelyezik a környezet egyik kompartmentjéből egy másikba. Továbbá az élővilág

szempontjából a bioremediáció egyike azon kevés eljárásnak, ami valóban eltávolítja a

mérgező komponenseket a környezetből. (Swannell és mtsai, 1996) Hozzá kell még tenni azt

is, hogy ez az eljárás nem drága, összehasonlítva a környezet megtisztítására használatos

fizikai módszerek költségeivel, amelyek rendkívül sokba kerülnek. Például az Exxon Valdez

zátonyra futása után több mint napi 1 millió dollárt költöttek a partok fizikai úton történő

mosására, ami csak részben volt eredményes, hogy megtisztítsák a sziklákat az olajtól az
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alaszkai Prince William szorosban. A bioremediáció akkori költsége a több száz kilométer

hosszúságú partvonalon kevesebb, mint 1 millió dollár volt, a hatékonyság és biztonságosság

tesztelésének költségeit nem számolva, amelyek nagyjából 10 millió dollárra rúgtak. Ennek

ellenére a bioremediáció mégsem nyújthat megoldást minden környezetszennyezési

problémára. A többi technológiához hasonlóan ennek is megvannak a maga korlátai, pl. a

kezelhető anyagok köre, a kezelendő terület állapota, és a kezelésre rendelkezésre álló idő.

(Atlas, 1995)

A jövőbeli olajszennyezések elkerülésére a megelőzésük lehet a legjobb módszer. A

drámai olajszennyezések egyetlen pozitív folyománya, hogy ráirányítják a nyilvánosság és a

politika figyelmét a problémára. Lehet, és meg is kell tenni bizonyos lépéseket, hogy

korlátozzuk a jövőbeli kockázatokat és károkat. Az olajból származó profit nagyobb részét

kellene átirányítani a kutatásokba, hogy biztosítsák a szükséges tudást a kárelhárításhoz és

hogy a technológia lépést tartson a fúrási technológiák fejlődésével, valamint hogy inkább a

lehetséges jövőbeli problémákat célozzák meg, mint a jelenleg tapasztaltakat. Az

információkat az olajszennyezésekről szabadabban hozzáférhetővé kellene tenni, és jobban

koordinálni a nemzeti kutatásokat, hogy mindenkinek lehetősége legyen tanulni másoktól.

Továbbá a felügyeleteknek keményebben kell dolgoznia azon, hogy jó szabályozások

legyenek érvényben és be is tartassák azokat. (Jernelöv, 2010)
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KÖVETKEZTETÉS

A felhasznált szakirodalom alapján a globális felmelegedés valódi veszélyt jelent az

egész Föld élővilágára, beleértve a tengereket is. Az emelkedő légköri CO2-koncentráció

jelentős mértékben befolyásolja a tengerek kémhatását, azok savasodását okozta a

közelmúltban, és várhatóan további pH csökkenés fog bekövetkezni a jövőben is. A

hőmérséklet emelkedése elsősorban az üvegház-hatású gázok feldúsulásának köszönhető. A

tengerek hőmérsékletének emelkedése hatással van a bennük lejátszódó fizikai folyamatokra,

és a tengeri élővilág biológiai kölcsönhatásaira is. A hőmérséklet jelentős emelkedése fajok

kihalásához és élőhelyek elveszítéséhez vezet. A tengervíz függőleges rétegződése is szoros

kapcsolatban áll a hőmérséklettel. A rétegződés és a vízrétegek átkeveredése leginkább a

primer produkcióra hat. Az éghajlat és változásának közvetlen és közvetett hatásai az

ökoszisztéma és a trofikus hálózatok minden szintjén megjelenhetnek. Az ökoszisztémák és a

közösségek állapota jelentős változásokon mehet át időről-időre, a kialakuló új állapot

állandósulhat vagy fluktuálhat térben és időben. Az elterjedési területek eltolódásának aránya

eltérő fajok között és fajon belül. A plankton jó indikátor faj, ezért megfigyelése révén

nagyon lényeges információk nyerhetők a jövőbeli éghajlatváltozás következményeit illetően.

A korallzátonyok a legnagyobb diverzitású ökoszisztémák közé tartoznak. Pusztulásuk

összefüggésben van a hőmérséklet emelkedésével és a tengerek savasodásával. A

korallzátonyok elvesztése nagyszámú faj kipusztulását vonja maga után. A mangrove

közösségek szintén magas diverzitásúak, sokféle fajnak adnak otthont, ezért elvesztésük

nagymértékű biodiverzitás csökkenéssel jár, hasonlóan a korallzátonyokhoz. A halpopulációk

állapota és fennmaradása nagyon fontos, mert sok élőlény számára jelentik a táplálékot, és az

emberiség élelmezésében is nagy szerepük van. A sarkvidéki élőhelyeken a hőmérséklet-

emelkedés miatt bekövetkező olvadás a jeges habitatok méretének csökkenéséhez vezet, és

számos faj életfeltételei kerülnek emiatt veszélybe. A tengeri emlősök nagyban befolyásolják

egyes tengeri közösségek szerkezetét és működését.

A környezetszennyezésnek is súlyos következményei vannak a tengerek élővilágára,

és ezek a következmények sokkal inkább kézzelfoghatóak, mint a globális felmelegedés

következtében bekövetkező változások. Az ember beavatkozása a N biogeokémiai ciklusába

jelentős direkt és indirekt következményekkel jár. A szennyvizek tengerbe engedése a helyi

ökoszisztémák leromlását okozza. A műanyagok ill. maradványaik hosszú ideig

fennmaradnak a környezetben és számos élőlény elpusztulása írható a számlájukra. Az
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olajszennyezések komoly környezeti károkkal járnak együtt. A jövőben inkább

megelőzésükre kellene törekedni, mintsem a kárelhárításra, amelynek folyamata során még

tovább romolhat az érintett ökoszisztémák állapota.

Véleményem szerint nagyon fontos a tengeri ökoszisztémák további kutatása, mert

jelenlegi tudásunk róluk a legkevésbé sem tekinthető teljeskörűnek. Számos élőhely csak

kevéssé, vagy szinte egyáltalán nem ismert, pl. a mélytengerek élővilága. A tengerek sorsa

elválaszthatatlanul összefonódik a szárazföldekével, számos fizikai, éghajlati és biológiai

kölcsönhatáson keresztül. Mivel a Föld felszínének közel ¾ részét borítja tenger, az

emberiség nem engedheti meg magának, hogy tönkretegye ezeket a rendszereket, ugyanis így

nem csak a tengeri élővilág, hanem saját fennmaradását is veszélyezteti.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A globális felmelegedés ténye valós, a folyamat várhatóan folytatódni fog a jövőben

és végállapota nem megbecsülhető. Az ember által okozott klímaváltozásra a globális

éghajlatváltozás kifejezést használjuk. A felmelegedésért elsősorban a légkörbe juttatott

üvegházhatású gázok felelősek. Az óceánok felszíni hőmérséklete is megnőtt. A felmelegedés

következtében emelkedik a tengerek szintje, és megváltozik az óceánok biogeokémiája. A

globális éghajlatváltozás hatással van a tengerek élővilágára, a legfontosabb befolyásoló

tényezők a hőmérséklet, a függőleges rétegződés és az átkeveredés mélysége a tengerekben, a

táplálékhálózatokra gyakorolt hatás. Nagyon fontos tényező a regime shift, ami részben az

ökoszisztémák és fajok elterjedési területének eltolódását jelenti. Az éghajlatváltozás által

befolyásolt legjelentősebb élőlénycsoportok és élőhelyek a plankton, a korallzátonyok, a

mangrove közösségek, a halak, a sarkvidéki élőhelyek és a tengeri emlősök.

Az emberi tevékenységek – főleg a mezőgazdaság és az ipar – számos veszélyt

hordoznak magukban a tengerek élővilágára nézve. A tevékenységek során fellépő

környezetszennyezés hatásai jelentős befolyást gyakorolhatnak egyes élőlényekre és

élőhelyekre. A növekvő nitrogénterhelés a tengerek savasodásához, eutrofizációhoz és káros

algafajok vízvirágzásához vezet. A tengerekbe bekerülő szennyvizek szintén eutrofizációhoz

vezetnek, valamint káros toxinok kerülhetnek be velük az ökoszisztémákba. A szennyvíz-

beömlés üledéklerakódáshoz is vezethet, ami főként a korallzátony-közösségek élővilágát

károsíthatja. A műanyaghulladék elsősorban a tengeri biótára fejt ki káros hatásokat. Az

olajszennyezések rövid és hosszú távon is igen súlyos környezeti károkat okoznak az érintett

egyedek szintjétől egészen a közösségi szintekig.
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ABSTRACT

Global warming is an ongoing process, it is expected to proceed further with

unforeseeable final consequences. Climate change caused by humans is called global climate

change. The warming is caused in particular by greenhouse gas emission. Sea surface

temperatures are rising. The increase of temperature leads to the rising of the sea level which

changes the biogeochemistry of ocean. Climate change has an impact on marine life. The

most significant factors are temperature, vertical stratification of the oceans and mixed-layer

depth and impact on the food web. Regime shift is an important factor which in part relates to

spatial shifts of ecosystems and regional distribution of species. The most affected organisms

and habitats on which climate change has the biggest impact are plankton, coral reefs,

mangroves, fishes, arctic marine life and marine mammals.

Human activities, especially agriculture and industry carry multiple threats to marine

life. Environmental pollution caused by human activities has a significant influence on

organisms and habitats. Increased nitrogen load leads to acidification of the seas,

eutrophication and harmful algal blooms. Sewage pollution also leads to eutrophication,

furthermore detrimental toxins may enter the ecosystem. Influx of sewage can lead to

sedimentation, damaging mostly coral reef communities. Plastic debris has an deleterious

effect primarily on marine biota. Oil spills have short- and long-term environmental impacts

and the caused damage is very serious at level ranging from affected individuals to

community.
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