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Peter Ward: The End of Evolution. Dinosaurs,
Mass Extinction and Biodiversity

Med biologisk massdod avses
att ett stort antal arter d6r ut under
en (geologiskt) kort tidrymd Pale-
ontologerna kdnner till ett femton-
tal fall av massddd. En del av dessa
anses ha utrotat upp till hiilften av
viirldens arter. Peter Ward har valt
ut tvi av dessa fall av massdod,
som han kallar "den forsta handel-
sen" och "den andra hiindelsen". De
intrAffade for 245 respektive 65
miljoner ir sedan. Det var den
andra handelsen som dodade dino-
saurierna, och den anses ocksi ha
utrotat minst halften av jordens

ovriga arter.

Det mesta av boken 6gnas 6t
tankar och resonemang om orsa-
kerna til l dessa hAndelser i jordens

historia. Det finns for minga sido-
spir for min smak, men vissa delar
av boken iir verkligt bra populdrve-
tenskap. Det galler speciellt kapitel
6, som redogor for de senaste ve-
tenskapliga upptiickterna och de-
batterna om utrotningen av dino-
saurierna.

Ward betonar starkare iin de
flesta av hans kolleger att det finns
flera orsaker bakom dessa tvi hiin-
delser. Bida orsakades enliE hans
framstiillning av flera faktorer, bl.a.
klimatforiindringar och en plotslig
tindring av havsytans nivi. Men
kulmen, fitminstone i friga om den
andra handelsen, var att en eller
flera stora asteroider triiffade jor-

den

Den sista delen av boken tignas
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Pi vAe Mo-r KNocKo ur ?

6t det Ward kallar "den trede
handelsen", alltsi den massutrot-
ning som pigir nu. Han 6r noga
med att framhilla att den inte har
borjat nyligen, utan har pigfrtt i ett
par miljoner ir. Minga arter har
gitt under pi grund av istiderna
under de senaste 2,5 miljoner 6ren.
Vidare har minga arter forswnnit
nar mlnniskan slog sig ned i olika
viirldsdelar. Invandringen av man-
niskor till Australien for ca 35 000
6r sedan sammanfoll med att ett
stort antal arter fbrsvann, speciellt
stora daggdjur. Pi ett liknande siitt
dog tvi tredjedelar av den ameri-
kanska kontinentens storre dagg-
djur efter miinniskans ankomst.

Siledes forefaller den av minga
omfattade tanken att de sikallade
primitiva folken lever i harmoni
med naturen att vara starkt over-
skattad. I)et finns iiven andra indi-
kationer pi detta. Ward rapporterar
att det till varje fiadercape som bars
av en traditionell hawaiansk kung
gick it fiadrar frin 80,000 fEglar
Dessa caper "knuffade med siiker-
het mer an en art 6ver utrotnineens
brant".

Men naturligtvis ger den mo-
derna teknologiska civilisationen
upphov til l mycket allvarligare hot
mot den biologiska mingfalden,
t.ex. den av mdnniskan orsakade
viixthuseffekten. Ward pekar pi en
likhet mellan den andra handelsen
och den pigiende tredje hendelsen
Den andra handelsen, som innebar
slutet for dinosaurierna, tycks ha
bdrjat med en allmiin hojning av
jordens temperatur orsakad av gas
som strommat ut ur lulkaner. De
beriiknade gasvolymerna ar ungefar
de samma som de som miinniskan
sliipper ut i dag

Forhoppningsvis kan vi lara n6-
got av historien, och inte bara fr6n
miinniskans historia.

Sven-Ove Hattssort
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