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Πρωτοφανής ανακάλυψη 
δεκάδων «υβριδίων» καρχαριών
Oχι ένα ή δύο αλλά 57 

υβρίδια καρχαριών υπο-
στηρίζουν ότι εντόπισαν 

επιστήµονες, «για πρώτη φορά 
στην ιστορία», ανοιχτά των 
ακτών της Αυστραλίας. Πιστεύ-
ουν ότι αυτή η διασταύρωση 
δύο ειδών - του κοινού µελα-
νόπτερου µε τον αυστραλιανό 
µελανόπτερο - είναι για τους 
καρχαρίες ένα µέσο να αντε-
πεξέλθουν στην αύξηση της 
θερµοκρασίας των υδάτων και 
εκτιµούν ότι το εύρηµά τους 
ανατρέπει τα δεδοµένα για όλα 
τα είδη καρχαριών.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη 
διάρκεια αποστολής ταυτοποί-
ησης καρχαριών στις ανατο-
λικές ακτές της Αυστραλίας. Ο 
Τζες Μόργκαν και η οµάδα του 
από το Πανεπιστήµιο του Κου-
ίνσλαντ έµειναν µε το στόµα 
ανοιχτό όταν, κατά τη διάρκεια 
εργαστηριακών αναλύσεων, δι-
απίστωσαν ότι η γενετική ταυ-
τότητα των ψαριών που είχαν 
βρει δεν ταυτιζόταν µε τα εξωτε-
ρικά χαρακτηριστικά τους. 

«Είναι κάτι που µας προκά-
λεσε µεγάλη έκπληξη γιατί 
κανείς δεν έχει δει ποτέ στο 
παρελθόν υβρίδια καρχαριών», 
λέει ο Μόργκαν. «∆εν πρόκει-

ται σε καµία περίπτωση για συ-
χνό φαινόµενο». Όπως εξηγεί 
ο ερευνητής, ο αυστραλιανός 
µελανόπτερος καρχαρίας είναι 
λίγο µικρότερος από το κοινό 
είδος και µπορεί να ζήσει µόνο 
σε τροπικά ύδατα. Τα υβρίδια 
ωστόσο εντοπίστηκαν σε µια 
έκταση 2.000 χιλιοµέτρων, 
κατά µήκος των ακτών, κάτι που 
κατά τον ίδιο σηµαίνει ότι εν-
δέχεται να προσαρµόζεται στις 
θερµοκρασίες του ωκεανού. 

«Εάν διασταυρώνεται µε το 
κοινό είδος, τότε µπορεί στην 
πράξη να επεκτείνει την εµβέ-
λειά του προς το νότο», επιση-
µαίνει ο Μόργκαν. «Κάτι τέτοιο 
επιτρέπει σε ένα είδος που περι-
ορίζεται στις τροπικές ζώνες να 
µετακινηθεί σε εύκρατα ύδατα». 
Όσο για τους λόγους που µπο-
ρεί να οδήγησαν στη διασταύ-
ρωση των ειδών, οι ερευνητές 
τονίζουν ότι είναι αναγκαία η 
αναλυτικότερη γενετική χαρ-
τογράφηση του υβριδίου προ-
κειµένου να διαπιστωθεί αρχι-
κά εάν πρόκειται για παλιό ή 
πρόσφατο φαινόµενο. Κάποιοι 
θεωρούν ωστόσο πως η κλι-
µατική αλλαγή και ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως η αλιεία 
πυροδότησαν αυτή τη «στροφή» 

στην εξελικτική διαδικασία. 
Ο Μόργκαν διατηρεί τις επι-

φυλάξεις του. «∆εν πιστεύω πως 
είναι απόρροια της κλιµατικής 
αλλαγής αυτής καθαυτής, αλλά 
σίγουρα η διαδικασία αυτή πα-
ρέχει στους καρχαρίες περισσό-
τερα γονίδια ώστε να είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν σε τυ-
χόν αλλαγές του περιβάλλοντός 
τους», λέει. Οι καρχαρίες είναι 
ένα από τα αρχαιότερα ψάρια 
του πλανήτη µας. Παρότι έχουν 
καταγραφεί διασταυρώσεις 
µεταξύ άλλων ειδών, π.χ. πο-
λικών αρκούδων µε αρκούδες 
γκρίζλι, κανείς δεν είχε ανα-
φέρει έως σήµερα την ύπαρξη 
υβριδίων καρχαριών. «Πιστεύα-
µε πως είχαµε κατανοήσει πώς 
διαχωρίστηκαν τα είδη καρχα-
ριών, αλλά το νέο εύρηµα µας 
λέει ότι στην πραγµατικότητα 
δεν γνωρίζουµε επαρκώς τους 
µηχανισµούς που διασφαλί-
ζουν ότι τα είδη παραµένουν 
διαχωρισµένα», παραδέχεται 
ο Κόλιν Σίµπεντορφερ από το 
Πανεπιστήµιο Τζέιµς Κουκ, ο 
οποίος συνεργάστηκε µε την 
οµάδα του Μόργκαν. «Μάλιστα 
το ίδιο µπορεί να συµβαίνει σε 
περισσότερα είδη, πέρα από 
αυτά τα δύο». 

Την επίθεση καρχαρία δέ-
χθηκε προχθές ένας σέρ-
φερ στην παραλία του 

North Avoca Beach στο Σέντραλ 
Κοστ της Νέας Νότιας Ουαλί-
ας. Ο καρχαρίας δάγκωσε τον 
28χρονο ενώ έκανε σέρφιγκ, 
γύρω στις 20:00 της Τρίτης. Ο 

28χρονος τραυµατίστηκε ελα-
φρά στο ένα χέρι, αλλά κατάφε-
ρε να βγει στην στεριά και να ζη-
τήσει βοήθεια. Μάρτυρες είπαν 
ότι ο καρχαρίας ήταν µήκους 
1,8 µ. Ο 28χρονος µεταφέρθηκε 
στο Νοσοκοµείο του Γκόσφορντ 
όπου αφού του παρασχέθηκαν 

οι πρώτες βοήθειες, οι γιατροί 
του επέτρεψαν να πάει στο σπίτι 
του. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Surf Lifesaving Club της πε-
ριοχής, Ρικ Πάρσονς, είναι η 
πρώτη φορά που καρχαρίας επι-
τίθεται σε σέρφερ στην παραλία 
του North Avoca Beach.

Επίθεση καρχαρία στο North Avoca Beach


