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Sokotra – izolirani življenjski prostor

Danes ne vemo točno, koliko različnih vrst organiz-
mov živi na Zemlji. Za gotovo pa vemo, da so v dolgi 
zemeljski zgodovini mnogi izumrli (kar nam pričajo 
fosili) in da se vrste spreminjajo in nastajajo nove. Se-
veda pa je ta proces zelo dolgotrajen.

Organizmi iste vrste, ki živijo v istem času in v istem 
prostoru, sestavljajo populacijo. Vrsto definiramo s 
tem, da se organizmi iste vrste med seboj lahko plodi-
jo in imajo plodne potomce, vendar predstavniki iste 
vrste nimajo vsi enakega dednega materiala. S spolnim 
razmnoževanjem imajo potomci istih staršev drugačne 
kombinacije genov in zato dva organizma nista popol-
noma enaka (z izjemo enojajčnih dvojčkov). Ravno ta 
raznolikost med osebki iste vrste, ki je rezultat spolne-
ga razmnoževanja, omogoča v dolgem časovnem ob-
dobju nastanek novih vrst.

Preden je Darwin objavil knjigo O nastanku vrst, je 
prevladovalo prepričanje, da so se vsi organizmi na- 
enkrat pojavili na Zemlji in se potem niso več spremi-
njali. Darwin pa je trdil, da življenje izvira iz skupnega 
prednika in da se vrste postopno spreminjajo zaradi 
naravnega izbora. Na svojem potovanju okrog sveta je 
opazil raznolikost osebkov iste vrste. Spoznal je, da 
ima vsaka generacija več potomcev, kot jih dejansko 
preživi. Pravilno je sklepal, da je večina vrst prilagoje-
na svojemu življenjskemu okolju. Ker se osebki borijo 
za prostor, hrano, partnerja – okolje izloči ali selekcio-
nira tiste osebke, ki niso najbolj sposobni za tekmova-
nje v tem okolju oziroma so najmanj sposobni preži-
veti. To je proces naravne selekcije. Preživijo le tisti, ki 
so na dano okolje najbolj prilagojeni (najbolj zmožni). 
Najbolj zmožni v evolucijskem smislu so tisti osebki, 
ki imajo največ potomcev, najmanj pa tisti, ki imajo 
malo potomcev ali pa jih sploh nimajo.

Vsaka ovira, ki onemogoči razmnoževanje v najprej  
enotni populaciji, pa pospeši speciacijo (nastanek 
nove vrste). Te ovire so po navadi geografske. Če sta 
populaciji zaradi ovire dolgo ločeni med seboj in ne 
prihajata v stik med seboj (se ne moreta razmnoževa-
ti), se razlike v populaciji na vsaki strani ovire iz gene-
racije v generacijo večajo. Obe populaciji na obeh stra-
neh ovire se prilagajata različnim okoljem, saj pogoji 
za življenje na vsaki strani ovire niso identični. Sčaso-

ma se v vsaki populaciji naberejo različne naključne 
genetske spremembe, ki jih obe okolji izbirata druga-
če, glede na pogoje, ki tam vladajo. Po dovolj dolgi 
izolaciji lahko tako na vsaki strani ovire razlike posta-
nejo tako velike, da nastaneta dve novi vrsti, ki se ne 
moreta razmnoževati med seboj, tudi če bi se ovira 
odstranila. Iz ene vrste sta nastali dve.

Organizmi, ki so živeli na ozemlju, ki se je ločilo od 
matične celine (na primer Sokotra), so ubrali svojo 
evolucijsko pot, saj je bilo okolje na otoku drugačno 
kot na celini. Tako lahko najdemo na otoku edinstve-
ne organizme, ki jih na celini ni. Organizmi so se na 
otoku ohranili oziroma razvijali verjetno zato, ker so 
bili življenjski pogoji ugodnejši (kot je na primer manj 
plenilcev, več hrane) kot na celini. Prav zato so taki 
izolirani življenjski prostori, kot je na primer Sokotra, 
neprecenljivi zaradi endemičnih vrst. Otok danes 
predstavlja izredno bogastvo različnih živalskih in ra-
stlinskih vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje na Ze-
mlji. Ker so te vrste maloštevilne, lahko z nepravilnimi 
posegi v naravo prav hitro izginejo. Če bodo na teh 
osamljenih teritorijih izumrle, bodo na Zemlji za ve-
dno izgubljene, zato ni presenetljivo, da je otok Soko-
tra na Unescovem seznamu naravne dediščine. Vpra-
šanje pa je, če je to dovolj. Neodgovoren odnos 
človeka do narave, krčenje življenjskih prostorov zara-
di novih gradenj, preveliko onesnaževanje se lahko 
dotaknejo tudi teh izoliranih in občutljivih naravnih 
biserov.
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