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Η όξυνση των ωκεανών 
αποτελεί µια από τις 
σηµαντικότερες απει-

λές προς τους κοραλλιογενείς 
υφάλους καθώς δρα ως «οστε-
οπόρωση των θαλασσών» µε 
αποτέλεσµα να θέτει σε κίνδυ-
νο τόσο τα θαλάσσια οικοσυ-
στήµατα όσο και τις κοινωνίες 
και οικονοµίες που εξαρτώ-
νται από αυτά.

Όπως δήλωσε η Τζέϊν Λου-
µπτσένκο, επικεφαλής της 
Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών 
και Ατµόσφαιρας των Ηνω-
µένων Πολιτειών, η ταχύτατη 
αύξηση της οξύτητας των ωκε-
ανών έπιασε τους επιστήµονες 
εξ απήνης και πλέον θεωρεί-
ται οµοίως επικίνδυνη µε την 
κλιµατική αλλαγή.

Μιλώντας στο ∆ιεθνές Συ-
µπόσιο Κοραλλιογενών Υφά-
λων που έλαβε χώρα στο 
Κερνς του Κουίνσλαντ, η Λου-
µπτσένκο υπογράµµισε τους 
κινδύνους που διατρέχουν οι 
ύφαλοι σε όλο τον κόσµο. Οι 
ωκεανοί απορροφούν το δι-
οξείδιο του άνθρακα από την 
ατµόσφαιρα µε αποτέλεσµα 
να αυξάνεται η οξύτητα των 
υδάτων. Τα οξέα καθιστούν 
δύσκολη τη διαµόρφωση των 
κοραλλιογενών υφάλων και 
τους διαβρώνει.

Ειδικότερα, πάνω από τα δυο 
τρίτα των κοραλλιών της Κα-
ραϊβικής χάθηκαν τα τελευταία 
35 χρόνια και τα µισά από τα 
κοράλλια που καλύπτουν τον 
Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο 
στην Αυστραλία - ο οποίος εί-
ναι ωστόσο ένα από τα καλύ-
τερα προστατευµένα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα του κόσµου 

-«έχουν πεθάνει» από το 1960 
Αντίθετα µε την άποψη που 
συµµερίζονταν οι επιστήµονες 
περί διάλυσης του διοξειδίου 
του άνθρακα στους ωκεανούς, 
το µεγαλύτερο µέρος του διο-
ξειδίου του άνθρακα συγκε-
ντρώνεται στην επιφάνεια µε 
αποτέλεσµα να συντελούνται 
ανεπιθύµητες χηµικές µεταβο-
λές µε ταχύτατους ρυθµούς.Η 
όξυνση των ωκεανών βλάπτει 
τα οστρακοειδή καθώς επιβρα-
δύνει το σχηµατισµό του κελύ-
φους, αλλά και άλλους οργανι-
σµούς όπως τα ψάρια-κλόουν 
τα οποία αντί να αποµακρύνο-
νται από τους θηρευτές τους 
πλησίαζαν καθώς η αίσθηση 
της όσφρησης είχε εκφυλιστεί. 
Αντίστοιχα, για τον ίδιο λόγο, 
ο σολωµός αδυνατεί να βρει 
τη διαδροµή προς τα γενέθλια 

νερά των ποταµών όπου µετα-
ναστεύει για να γεννήσει µε τη 
σειρά του. Παράλληλα, η διά-
βρωση των υφάλων βλάπτει 
τον τουρισµό, καταστρέφει τη 
θαλάσσια ζωή, βασική πηγή 
πρωτεΐνης για δισεκατοµµύ-
ρια ανθρώπους, ενώ αφαι-
ρείται ένα φυσικό τείχος που 
προστατεύει τις παράλιες περι-
οχές από φυσικά φαινόµενα, 
όπως τα τσουνάµι.

Μοναδικός ολοκληρωµένος 
τρόπος αναστροφής της πο-
ρείας όξυνσης των ωκεανών 
είναι η µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου υπο-
γραµµίζει η Λουµπτσένκο. Στο 
∆ιεθνές Συµπόσιο για τους 
Κοραλλιογενείς Υφάλους που 
έλαβε χώρα στο Κερνς του 
Κουίνσλαντ συναντήθηκαν 
2.600 ωκεανογράφοι.

Η όξυνση των ωκεανών 
δρα ως «οστεοπόρωση των θαλασσών»

«∆Ι∆ΥΜΗ Α∆ΕΛΦΗ» ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Περισσότερες πιθανότητες να 
«φορτωθούν» παραπανίσια 
κιλά έχουν οι γυναίκες που 

εργάζονται για περισσότερες από 35 
ώρες την εβδοµάδα, υποστηρίζουν 
Αυστραλοί επιστήµονες. Σύµφωνα 
µε τους ειδικούς του Πανεπιστηµίου 
Μόνας, στην Βικτώρια, οι γυναίκες 
καριέρας που παραµένουν καθηλω-
µένες στο γραφείο για πολλές ώρες 
τείνουν να παραµελούν τη διατροφή 
τους, την σωµατική τους άσκηση και 
τον ύπνο τους. Αποτέλεσµα όλων 
αυτών, η συσσώρευση παραπανί-
σιων κιλών.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ... ΠΑΧΥΝΤΙΚΗ
 Η ΠΟΛΥΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αναλύοντας τα δεδοµένα 9.276 
γυναικών ηλικίας από 45 έως 50 
ετών σε ένα διάστηµα δύο ετών, οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ακόµα ότι οι 
γυναίκες που εργάζονται για περισ-
σότερες από 49 ώρες την εβδοµάδα 
τείνουν να πίνουν συχνά αλκοόλ και 
να καπνίζουν. Συγκεκριµένα, βάσει 

των ευρηµάτων φάνηκε ότι κατά τη 
διάρκεια των δύο ετών περίπου το 
55% των εργασιοµανών εθελοντρι-
ών πήραν βάρος που αντιστοιχούσε 
στο 1,5% του σωµατικού τους βά-
ρους. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εµ-
φανιζόταν σε όσες δούλευαν πάνω 
από 35 ώρες την εβδοµάδα.

«Η µελέτη υπογραµµίζει τον αυξα-
νόµενο αριθµό των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και τις επιπτώσεις 
που έχει η εισαγωγή τους αυτή στην 
ικανότητά τους να διατηρήσουν ένα 
υγιές σωµατικό βάρος», εξηγεί η επι-
κεφαλής της µελέτης ∆ρ Νικόλ Ο. 

«Πολιτικές που θα βοηθούσαν 
τις γυναίκες που δουλεύουν πολλές 
ώρες να ακολουθούν µια υγιεινή 
διατροφή και να ασκούνται, θα µπο-
ρούσαν να έχουν θετική επίδραση 
στην υπάρχουσα κατάσταση», προ-
σθέτει η ίδια.

Τα ενδιαφέροντα ευρήµατα των 
Αυστραλών ειδικών παρουσιάζο-
νται στην επιθεώρηση «Journal of 
Obesity». 

Το γραφείο «ξεχειλώνει» 
τις γυναικείες καμπύλες

ΠΑΧΥΝΤΙΚΗ Η ΠΟΛΥΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η κατανάλωση έτοιµων γευµάτων στο πόδι και η µηδενική σωµατική άσκηση 
φορτώνουν τις εργαζόµενες µε παραπανίσια κιλά.


