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Fazendo uma lista de todas as criaturas, grandes e pequenas
Um artigo publicado no dia 07 de
Julho de 2020 no jornal de fácil
acesso PLOS Biology criou um mapa
que esboça pela primeira vez uma
lista confiavel de todas as espécies
do mundo de mamíferos e pássaros
de plantas fungos e micróbios.
“Listar todas as espécies pode
parecer rotina ´mas e um trabalho
difícil e complexo,” diz o Prof.
Stephen Garnett de Charles Darwin
Universidade principal autor do
artigo. “Atualmente, não existe uma
lista confiavel de espécies
disponível.” Em vez disso, alguns
grupos icônicos de organismos,
como mamíferos e aves, têm várias
severas listas de concorrentes,
enquanto outros grupos menos conhecidos não têm nenhuma

Isso causa problemas para organizações e governos que precisam de listas
confiáveis, que sejam, cientificamente defensáveis listas com o propósito de
conservação, tratados internacionais, biossegurança e regulamentação do
comércio de espécies ameaçadas. A falta de uma lista confiável de todas as

espécies também dificulta os pesquisadores que estudam a biodiversidade da
Terra.
O novo documento descreve uma solução potencial - um conjunto de dez
princípios para criar e governar a lista das espécies do mundo e tambem um
mecanismo de governança proposto para garantir que as listas sejam bem
gerenciadas e amplamente aceitáveis
“É importante definir claramente os papéis dos taxonomistas - os cientistas que
descobriram, nomearam e classificaram as espécies - e as partes interessadas,
como conservacionistas e agências governamentais e internacionais, ” diz o Dr.
Kevin Thiele, Diretor de Taxonomy Australia e coautor do artigo. . “Embora os
taxonomistas tenham a palavra final sobre como reconhecer e nomear espécies, o
processo garante que as necessidades das partes interessadas sejam consideradas
ao decidir entre opiniões taxonômicas diferentes”.
As espécies da Terra estão enfrentando ameaças sem precedentes, como
aquecimento global, poluição, limpeza de terras, doenças e superutilização, que
juntas estão levando a uma aceleracao e a uma crise de extinção sem
precedentes. “Desenvolver uma lista única e acordada de espécies não
interromperá a extinção,” diz Garnett, “entretanto é um passo importante no
gerenciamento e conservação de todas as espécies do mundo, grandes e
pequenas, para esta e as gerações futuras”.
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Referencia da imagem.
Girafa reticulada Giraffa (camelopardalis) reticulata, fotografada no Quênia em
2013. A taxonomia das girafas está sendo debatida, com a tradicional classificacao
reconhecendo uma única espécie e outras classificações reconhecendo até oito
espécies distintas de girafa. Na primeira visão, a girafa reticulada seria uma
subespécie; na segunda, seria uma espécie distinta por si só.
Crédito de imagem: Frank E. Zachos. A fotografia pode ser publicada sob a Licença
de Atribuição Creative Commons.
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