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Az erdőirtás és a pálmaolaj ültetvények válthatják ki a
következő pandémiás helyzetet
Egy új kutatás, amely az első globális áttekintést mutatja arról, hogy az erdőirtás miként befolyásolja
a betegségek kialakulását, aggasztó összefüggéseket tárt fel. A pálmaolaj ültetvények telepítése, az
erdők kivágása és a füves területek új erdőkké történő „átalakítása” összefügg a betegségek
kialakulásával, különösen a szúnyogok által terjesztett betegségekkel, valamint más zoonózisokkal,
mint például a COVID-19.
Mit is nevezünk Zoonózisnak? Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezzük,
amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok,
baktériumok és gombák egyaránt.
Különösen a pálmaolaj-ültetvények terjeszkedése áll egyenesen arányban a fertőzések jelentős
növekedésével - derül ki a Frontiers in Veterinary Science című tanulmányból.
A kutatók különböző adatforrásokat vizsgáltak, ideértve az ültetvények építésével, az erdőterületek
növekedésével és csökkenésével kapcsolatos kutatásokat. Az 1990 és 2016 között a világ egész
területén előforduló járványkitörésekről számoltak be. Ezt követően egy modellt hoztak létre annak
megállapítására, hogy ezek az események hatással vannak-e egymásra.
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Megállapították, hogy mind az erdőirtás, mind az erdőtelepítés gyakorlata szorosan összefügg a
betegség kitörésével, megerősítve a korábbi kutatásokat. Az olyan trópusi országokban, mint
Brazília, Peru, Mianmar, Indonézia és Malajzia az olyan járványok, mint a malária és az ebola, szoros
kapcsolatban álltak az erdőirtással. Az erdősítési tevékenységek és a vektor által terjedő
betegségek, például a Lyme-kór és a cserjés tífusz korreláltak olyan országokban, mint az USA, Kína
és Európa.
"Még nem ismerjük a pontos ökológiai mechanizmusokat, de feltételezzük, hogy az ültetvények, mint
például az olajpálma, a természetes erdős területek kárára fejlődnek. Ezek a tevékenységek a
biológiai sokféleség csökkenését idézi elő és ezek a mesterséges élőhelyek a kórokozók melegágyai
– mondta a kutatás vezetője, Dr. Serge Morandin, az EurekAlert által kiadott nyilatkozatában.
A kutatók szerint ezek az eredmények azt sugallják, hogy a Föld meglévő erdőinek megőrzésére
irányuló gondos erdőgazdálkodás különösen fontos a jövőbeni járványok megelőzésében.
"Reméljük, hogy ezek az eredmények segítenek a döntéshozóknak felismerni, hogy az erdők
hozzájárulnak az egészséges bolygóhoz, populációhoz és, hogy a vezető testületeknek el kell
kerülniük a gyepek erdősítését és a mezőgazdasági területek átalakítását" - mondta Morand.
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