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Μελέτη των ειδικών του Ινστιτούτου Θα-
λάσσιας Επιστήµης της Αυστραλίας (AIMS) 
η οποία παρουσιάστηκε στην επιθεώρηση 
«Science» υποστηρίζει ότι οι κοραλλιογενείς 
ύφαλοι µπορούν να αναγεννηθούν µέσα σε 
διάστηµα 10ετίας.
Οι ερευνητές µελέτησαν συγκεκριµένα κο-
ραλλιογενή ύφαλο στην βόρεια Αυστραλία, 
ο οποίος είχε εµφανίσει βλάβες λόγω της 
αύξησης της θερµοκρασίας της θάλασσας. Εί-
δαν λοιπόν ότι µέσα σε διάστηµα 12 ετών ο 
ύφαλος κατάφερε να «επουλώσει» πλήρως τις 
πληγές που κουβαλούσε λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής.
Το µυστικό στην εντυπωσιακή αναγέννηση 
του κοραλλιογενούς υφάλου, σύµφωνα µε 
τους επιστήµονες, ενδεχοµένως να είναι το 

ότι δεν υπήρξε καµία ανθρώπινη παρέµβα-
ση στη διαδικασία «αυτο-επιδιόρθωσης» των 
βλαβών του.  
Άλλη µελέτη όµως που δηµοσιεύεται στην 
επιθεώρηση «Nature Geoscience», υποστηρί-
ζει ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση «φρε΄ναρει» 
τον ρυθµό ανάπτυξης των εντυπωσιακών κο-
ραλλιών.
Παρά το γεγονός ότι οι κοραλλιογενείς ύφα-
λοι αναπτύσσονται υποθαλάσσια επηρεάζο-
νται άµεσα από τις αλλαγές στις συγκεντρώ-
σεις των αιωρούµενων σωµατιδίων στην 
ατµόσφαιρα, σύµφωνα µε τη διεθνή οµάδα 
ερευνητών. 
«Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι αποτελούν την πιο 
ιδιαίτερη µορφή των οικοσυστηµάτων των 
ωκεανών µας µε περίπου το 25% των θαλάσ-

σιων ειδών να εξαρτώνται από τις υποθαλάσ-
σιες “οάσεις” για την εξεύρεση της τροφής και 
της “στέγης” τους» εξηγεί ο κύριος συγγραφέας 
της µελέτης και διδακτορικός φοιτητής από το 
τµήµα Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο του 
Εξετερ, Λέστερ Κβιατκόφσκι.
«Πιστεύεται ότι πρόκειται για οργανισµούς 
ιδιαίτερα ευαίσθητους στην κλιµατική αλλαγή 
και στην οξίνιση των ωκεανών. Μέσα από τη 
µελέτη µας σε κοραλλιογενείς υφάλους στην 
Καραϊβική, είδαµε για πρώτη φορά έναν ξε-
κάθαρο συσχετισµό ανάµεσα στην ανάπτυξη 
των κοραλλιών και στις συγκεντρώσεις ρυπο-
γόνων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα» προ-
σθέτει ο ίδιος.
Τα κοράλλια είναι ανθόζωα τα οποία ζουν σε 
αποικίες και «συγκατοικούν» µε φύκη που, 

µέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης, 
τούς χαρίζουν ενέργεια και τα απαραίτητα για 
την ανάπτυξή τους θρεπτικά συστατικά.
«Τα αιωρούµενα σωµατίδια που προέρχονται 
από την καύση ορυκτών καυσίµων, µπλοκά-
ρουν το ηλιακό φως και κάνουν τα σύννεφα 
πιο έντονα. Κάτι τέτοιο µπορεί να εµποδίσει 
το ηλιακό φως να φτάσει µέχρι τον βυθό, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα τόσο 
ως προς τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, 
όσο και ως προς τα επίπεδα της θερµοκρασίας 
του νερού. Ο συνδυασµός των δύο αυτών πα-
ραγόντων φάνηκε να επιβραδύνει τον ρυθµό 
ανάπτυξης των κοραλλιών» αναφέρει από την 
πλευρά του ο δρ Πολ Χάλοραν από το Met 
Office Hadley Centre, ο οποίος έλαβε µέρος 
στη µελέτη.

Υποθαλάσσια αναγέννηση των κοραλλιογενών υφάλων  
σε μια δεκαετία προβλέπουν Αυστραλοί επιστήμονες

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Στίβεν Κόν-
ροϊ, προκάλεσε την Αξιωµατική Αντιπολί-
τευση να αποκαλύψει το πραγµατικό κόστος 
του εναλλακτικού δικτύου που προτείνει, 
στη θέση του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου 
(ΝΒΝ).
Όπως είναι γνωστό, η Οµοσπονδιακή Κυ-
βέρνηση προχωρά µε τα σχέδιά της για την 
ολοκλήρωση των έργων για το Εθνικό Ευρυ-
ζωνικό ∆ίκτυο µέχρι τα µέσα του 2021. Το 
συνολικό κόστος του έργου αυτού θα είναι 
$37 δις.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όµως, εκφρά-
ζει ζωηρές αµφιβολίες τόσο για την αποτελε-
σµατικότητά του όσο και για το κόστος του – 
που πιστεύει ότι θα ξεπεράσει τα $90 δις - και 

υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να ολοκληρω-
θεί πριν το έτος 2025.
Ο Γερουσιαστής Κόνροϊ απέρριψε κατηγορη-
µατικά τους ισχυρισµούς της Αντιπολίτευσης 
και προκάλεσε τον σκιώδη υπουργό Τηλεπι-
κοινωνιών, Μάλκολµ Τέρνµπολ, να ανοίξει 
τα χαρτιά του και να αποκαλύψει το πραγµα-
τικό κόστος του εναλλακτικού δικτύου που 
προτείνει ο Συνασπισµός.
Σύµφωνα µε την έκθεση 8,3 εκατοµµύρια 
σπίτια σε όλη την Αυστραλία εκτιµάται ότι θα 
συνδεθούν µε το εθνικό ευρυζωνικό δίκτυο 
ενώ µετά το 2020, σύµφωνα µε τον κ. Κόν-
ροϊ, το ΝΒΝ θα επιστρέψει στο αυστραλιανό 
δηµόσιο 27 δισ. δολάρια και έως το 2034 θα 
έχει εξοφλήσει όλο το κόστος της 

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, 
Γερουσιαστής Στίβεν Κόνροϊ
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