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a természet és a tudományok világából,

kivonatok , ismertetések, értelmezés

Veszélyben a Nagy-korallzátony

2010. április 4.,  vasárnap 22:27. Ekkor érkezett a hír: Kettétörhet  egy megfeneklett 
kínai  tartályhajó,  és  a  kőolajrakománya  tönkreteheti  a  világ  legnagyobb  élő 
organizmusát Ausztrália mellett.

Egyre  nagyobb  a  valószínűsége,  hogy  ketté  fog  törni  egy  kínai  hajó,  amely 
szombaton futott homokpadra Ausztrália északkeleti részénél, nem messze a Nagy-
korallzátonytól – közölte vasárnap a BBC. A Shen Neng 1. nevű hajóban csaknem 
ezer  tonna olaj  van, és  ha kettétörik,  a Föld legnagyobb kiterjedésű korallzátonya 
veszélybe kerülhet.

A 23 fős hajó fő rakománya 65 ezer tonna szén, amit az ausztráliai Queenslandből 
vitt volna Kínába. Az ausztrál hatóságok szerint a hajó, amelyből már szivárog az 
olaj, egy védett övezetben, az engedélyezett hajózási útvonalon kívül futott zátonyra. 
Queensland szövetségi állam kormányzati vezetője, Anna Bligh közölte: nem tudják, 
miért tért le az engedélyezett útvonalról a hajó, ezért vizsgálatot kezdtek.

Az ausztrál parti őrség egységei és környezetvédelmi mentőosztagok a helyszínen 
vannak, és vegyi anyagokkal próbálják semlegesíteni a tengerbe került olajat. Már 
volt egy sikertelen próbálkozás, hogy a 230 méter hosszú hajót lehúzzák a zátonyról, 
állítólag  ekkor  sérült  meg  az  üzemanyagtartály.  A  hajó  fölött  kisrepülőgépek 
köröznek, hogy figyelemmel kísérhessék a fejleményeket.



(Szerk. megjegyzés) – A  hír egy-két napig volt hallható, és mint ahogyan az lenni szokott,  
ismét kezd feledésbe merülni ez a természeti  katasztrófa is.  A Nagy-korallzátony Földünk  
egyik  természeti  kincse,  amely létét  egyébként is  számos környezeti  változás  veszélyezteti.  
Azzal szinten minden tudományos szervezet egyetért, ha ez a kiemelten védett természeti  
környezet  súlyosan sérül,  vagy akár  elpusztul,  akkor  annak  kedvezőtlen  hatását  az  egész  
élővilág  érzékelni  fogja.  A  probléma  súlyát  csak  akkor  tudjuk  kellően  értelmezni,  ha  
ismereteket  szerzünk  a  Nagy-korallzátonyról  és  az  ott  zajló  folyamatokról,  amit  (mint  
esetünkben) nem várt események is felgyorsítanak. 

Válogatás az elmúlt időszak híreiből:

A  Nagy-korallzátony, Földünk legnagyobb  korallzátonya,  a  Korall-tengerben 
található, nem messze Északkelet-Ausztrália Queensland nevű államának partjaitól. 
2000 km hosszan húzódik, 34,4 millió hektáron, és még az űrből is látható. Nagyjából 
3000  korallzátonyból  és  körülbelül  900  kisebb-nagyobb  szigetből  áll,  melyek 
nagyjából azonos távolságra vannak a tengerparttól.

Az  idő  haladtával,  a  világméretű  felmelegedés  következtében  a  gleccserek 
megolvadtak,  az  óceánok  vízszintje  pedig  fokozatosan  emelkedni  kezdett.  Ennek 
hatására Új Guinea és Tasmánia végérvényesen elvált  a szárazföldtől.  Az elöntött 
tengerparti  síkságokat  a korallok színes  világa váltotta  fel,  kialakítva Queensland 
állam partjainál  a  Nagy-korallzátonyt.  Számtalan élőlénynek  nyújt  otthont:  míg a 
cetek  egyik  különleges  fajtájának  fő  szaporodási  területet,  addig  egyes 
veszélyeztetett  fajoknak,  mint  a  tengeri  tehénnek,  illetve  a  zöld  és  a  cserepes 
teknősöknek táplálkozási helyet biztosít.

E  fantasztikus  képződményről  először  Cook  kapitány  adott  hírt  hajónaplójában, 
amikor 1769-ben először elhajózott mellette.  Az ízig-vérig felfedezőt  és  tengerészt 
azonban nem a tenger alatti világ szépsége nyűgözte le, hanem az a veszély, amelyet 
e  szirtek  a  hajózás  számára  jelentenek.  A  szigetek  külső  -  óceán  felé  eső  -  fele 
meredeken zuhan le, akár 2000 méter mélységig is. A vastag korallmészkő az alapot 
képező kőzetek lassú süllyedése miatt alakult ki, ugyanis a szirtképző korallok csak 
50 méter mélységig képesek életben maradni. 

A Nagy korallzátony a világ leghíresebb merülőhelye, búvár zarándokhely, minden 
búvár álma. A Nagy korallzátony Ausztrália észak-keleti partjainál fekszik, a világ 
egyetlen élő organizmusa, amely még a Holdról is látható.

A korallok csak 21 foknál melegebb tiszta vízben élnek meg, ezért a körülmények 
ideálisak,  jó  látótávolság  és  kellemes  vízhőmérséklet,  jól  felkészült  búvárbázisok 
várják  a  búvárok  hadát  a  turizmus  és  a  búvárok  szempontjából  legfontosabb 
városban, a trópusi Cairns-ben.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Korall-tenger
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Korallz%C3%A1tony&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld


Az  idelátogatáshoz  legideálisabb  időpont  a  szeptember,  mert  ilyenkor  még  nem 
kezdődött meg a fullasztó hőséggel és rengeteg csapadékkal járó nyár, viszont a víz 
látótávolság már közel a maximumhoz, és a bálnaszezon is tombol.

Veszélyben a trópusi korallzátonyok (1990)

Az ausztrál-ázsiai  tengeri  kutatásokat  és  oktatást  koordináló  ausztráliai  egyesület 
legutóbbi  közgyűlésén  lan  Lowe  profeszszor,  a  jövendő  tervekkel  foglalkozó 
bizottság szóvivője arról számolt be, hogy a világtenger szintje évszázadunkban 15 
centiméterrel emelkedett, s a becslések szerint 2050-ig további 24-120 centiméterrel 
lesz magasabb. A jövő század végéig pedig – optimista vélekedések szerint – még 
további 60 centiméterrel,  a pesszimista jóslatok szerint 3,5 méterrel, tehát összesen 
5,3 méterrel magasabb tengerszint várható. A becslésekben tapasztalható eltérések 
onnan  erednek,  hogy  három-négy,  egymással  összefüggő  hibaforrással  van  a 
kutatóknak dolga.

1. A légkör  felmelegedése  felmelegíti  a  tengert  is.  Ez  erősebb  párolgással  jár 
majd, a meteorológusok azonban nem tudják még, hogy a párásabb, felhősebb 
levegő végül is hűteni vagy hevíteni fogja-e a klímát. Abban viszont mindenki 
egyetért, hogy a felmelegedés hatására Grönland és az Antarktisz jégtakarói 
elvékonyodnak,  míg  az  Alpok,  a  Himalája,  az  Andok  stb.  gleccserei  nagy 
víztömeget  zúdítanak  majd  a  tengerbe.  De  nem  a  vízmennyiség  a 
legfontosabb,  hanem az,  hogy melegedés  hatására a víz kitágul,  s  ezáltal  a 
tengervíz  felfelé,  no  meg  a  partok  ellen  nyomul.  Ez  az  expanzió  sokkal 
fontosabb, mint az olvadás okozta szintemelkedés.

2.  Amikor a tenger  már elöntötte a parti  síkságokat,  a  víz becsorog a mélyebben 
fekvő belföldi medencékbe és alföldekbe, s ez lelassítja a tengerszint emelkedésének 
tempóját. Ezzel a sebességcsökkenései szintén számolni kell.

3.  A tengervíz  felmelegedésének  (és  ezzel  együtt  hőabszorpciós  kapacitásának)  a 
sebessége  nem csak a  levegő hőmérsékletétől  függ,  hanem a víz  sótartalmától  is. 
Ugyanakkor  a  melegebb,  kitágult  tengervíz  kevésbé  sós,  hiszen  tömegének  a 
növekedésévei a relatív sótartalma csökken.

A  Csendes-óceáni Tudományos Társaság tavaly augusztusi chilei vándorgyűlésén már 
véleményt cseréltek a résztvevők a várható hatásokról.

Az előrejelzések szerint a tengerszint változása eleinte előnyös, később káros lesz a 
korallzátonyokra.  Néhány  deciméteres  vagy  méteres  lassú  emelkedést  kibírnak  a 



korallok,  15  méternél  mélyebben  azonban már  nem  életképes  a  korallállatka.  Ha 
tehát ekkora tengerszintváltozás következik be, az a korallzátony pusztulását vonja 
maga után.

Még  veszélyesebb  a  tengervíz  fölmelegedése,  mert  ez  a  mélységétől  függetlenül 
befolyásolja a korall életét. A legtöbb zátonyépítő korallfaj ugyanis a 20-21 Celsius-
foknál  hűvösebb  és  30  Celsius-foknál  melegebb  vízben  elpusztul.
A  korallzátonyok  jövendőbeli  sorsával  foglalkozók  Reefs  in  the  Greenhollse 
(Zátonyok az üvegházban) címmel már egy híradót is nyomatnak. Még jellemzőbb a 
mai  világra  az  a  –  bennünk  csak  mosolyt  keltő  –  hír,  hogy  egy  előkelő  nevet 
választott  kaliforniai  üzleti  társaság,  az  Admiralty  Pacific  (a  Csendes-óceáni 
Tengernagyi Hivatal!) ajánlatot tett a Marshall-szigetek kormányának, amely szerint 
sok millió dollárt fizetne, ha feltölthetné a szigeteket az USA nyugati partvidékén 
összegyűjtött szeméttel,  így megmentve őket a tengerár okozta veszélytől. Öt évre 
szóló  szerződési  ajánlatuk  szerint  hétmillió  tonna  szemetet  szállítanának  ide.  Így 
megmentenék  a  szigetlakókat  a  fenyegető  veszélytől,  ugyanakkor megoldanák az 
Egyesült Államok mind égetőbb hulladék elhelyezési gondjait – jó pénzért. A Pacific 
Report  jelentése  szerint  a  szigetállam  kormánya  jóváhagyta  az  előzetes 
környezetvédelmi és műszaki tanulmánytervek elkészítését.

A korallok példája is azt sugallja, hogy a tengerparti országok illetékesei kezdenek 
ráébredni  az  üvegházhatás  rájuk  nehezedő,  elkerülhetetlen  következményeire. 
Észak-Amerikában  számítógépes  programok  találgatják,  hogy  mennyire  tolódik 
majd északabbra a búza és a kukorica termesztési határa. Mindez azt sugallja, hogy 
Magyarországon is érdemes volna a hosszú távú környezettervezés során figyelmet 
szentelni az üvegházhatás esetleges következményeire.

Pusztul a Nagy Korallzátony

2002. április 18., csütörtök 13:58 | Frissítve: 2002. április 18

Nagymértékű  korall-fehéredés  tapasztalható  a  Föld  legnagyobb  koralltelepén,  az 
Ausztrália  közelében  található  Nagy  Korallzátonyon, 
négy  éven  belül  már  második  alkalommal.  A 
korallpusztulás  előjelének  számító  folyamat  a  déli 
Csendes-óceán korallszigeteit is elérte már. 

A  veszélybe  került  terület,  amely  2000  km  hosszan 
nyúlik el Queensland partjainál, 2900 különálló zátony 
és több mint 500 kisebb-nagyobb sziget  együttese.  400 
korallfaj  található  itt,  amelyek  egyedülálló  természeti 
értéket képviselnek. 



Terry Done, az ausztrál Óceántudományi Intézet vezető természetvédelmi kutatója, 
aki  a  korallpusztulás  mértékét  föltérképező  átfogó  vizsgálat  első  eredményeit 
ismertette a New Scientisttel, "kiterjedt fehéredésről" számolt be. 

Túl meleg a víz 

A  jelenség  oka  a  tengervíz  magas  hőmérséklete,  aminek  következtében  a  korall-
állatkákkal  szimbiózisban  élő,  és  azok  színét  is  adó  algák  egy  részében  sérül  a 
fotoszintézishez szükséges egyik fontos protein.  Mivel  ezek az algák ezentúl  nem 
tudják ellátni gazdájukat energiával,  és élelemmel,  az elűzi őket.  A korallok sorsa 
attól  függ,  mennyi  algájuk  marad,  ha  mindet  elvesztik,  elpusztulnak;  a  tengeri 
élővilág egynegyedének otthonául szolgáló zátony omladozni kezd. 

Bár  a  jelenség  összetett,  mert  nagyon  sokféle  korall-fajtáról  és  ugyancsak  sok 
algafajról van szó, amelyek nem egyformán érzékenyek a hőmérséklet-emelkedésre, 
az biztos, hogy minél melegebb a tenger, és minél hosszabb ideig tart a "melegvizes" 
időszak, annál nagyobb mértékű korall-pusztulással számolhatunk. 

A  mostani  korall-fehéredést  megelőző  időszakban 
pedig a tenger rekordhőmérsékletű volt. Csaknem az 
egész Korallzátony területén 2 fokkal magasabb volt 
a  vízhőmérséklet  a  normálisnál,  az  év  kezdetétől 
március közepéig. Ez melegebb és hosszabb időszak 
volt, mint az 1998-as korallfehéredés idején, amikor a 
Maldiv-,  a  Seychell-szigetek  és  a  nyugat-ausztráliai 
zátonyok  korall-állománya  károsodott  jelentős 
mértékben. 

Thomas Goreau, a Korallzátony Szövetség elnöke, az 
ENSZ  Környezetvédelmi  Programjának  tanácsadója 
Tahitiről, a Cook szigetekről, Új Kaledóniáról és Fiji-
ről  is  kapott  már  korall-fehéredésről  beszámoló 

riasztásokat.  „Még  hosszú  időbe  telik,  amíg  pontosan  fölmérhetjük  a  katasztrófa 
nagyságrendjét,"  -  mondja.  "De  ha  minden  adat  összegyűlt,  attól  tartok,  annak 
megerősítéséről kell beszámolnunk, hogy a déli Csendes-óceánon csaknem minden 
korall elpusztult az elmúlt néhány hónapban.” 

Globális felmelegedés az ok 

A  háttérben  a  globális  felmelegedés  jelensége  áll: 
Goreau szerint a korallpusztulás egy újabb El Nino 
kezdetét jelenti. Az El Nino - A Gyermek - eredetileg 
karácsony  táján  megjelenő  -  innen  a  neve  - 
rendellenes  tengervíz-melegedési  jelenség  volt  a 



perui  partok  közelében.  Ma  már  szélesebb  körben  használt  elnevezése  a 
rendszertelen időközönként fellépő tengervíz-melegedési jelenségeknek a Csendes-
óceánon,  amelynek  hatásai  azonban  -  mivel  a  folyamatban  roppant  víz-  és 
légtömegek érintettek - a Föld minden részén érezhetőek. 

Veszélyben a Nagy korallzátony 

A Nagy-korallzátony Ausztrália északkeleti partjai mentén húzódik, mintegy 2000 
km hosszan,  s  a  világűrből is  szabad szemmel látható.  Kutatások azt  sugallják, 
hogy  a  zátony  igen  komoly  veszélyben  van,  100  éven  belül  az  egész  korall-
populáció összeomolhat.

James Cook kapitány 1768-ban indult első csendes-óceáni útjára azzal a céllal, hogy 
felfedezze a nagy déli földrészt, a Terra Australist, amelynek a geográfusok szerint 
errefelé  kellett  lennie.  Cook hajója  megfeneklett  egy korallszirten,  és  addig a  két 
hónapig,  amíg  a  javítások  folytak,  elegendő  ideje  jutott  a  kapitánynak  a  Nagy-
korallzátony tanulmányozására.

 A  több  mint  1500  halfajnak  otthont  adó  képződményt  valójában  csaknem  3000 
különálló  korallpad  és  szigetecske  alkotja,  amelyek  mind  más-más  fejlődési 
állapotban  vannak.  A  korallok  különlegesen  szép  színű,  parányi  élőlények,  ún. 
korallpolipok, amelyek gerinctelen, a tengeri rózsákkal rokon állatok. A korallzátony 
nagy  tömegét  ezeknek  az  élőlényeknek  a  szilárd  váza  adja.  Az  elpusztult  állatok 
egymásra  rétegződött  mészkőburka  alkotja  ennek  a  lenyűgöző  víz  alatti 

birodalomnak az alapját, amelynek csak a 
felszínét  borítják  élő  polipok. A 
korallzátonyok  kialakulásának  több 
feltétele van. A korallok csak ott képesek 
megélni,  ahol  a  tengervíz  évi 
középhőmérséklete  meghaladja  a  20  °C-
ot,  fényigénye  miatt  30–50  m-nél  nem 
mélyebb,  valamint  oxigénben  gazdag, 
magas só- ill.  kalciumtartalmú és tiszta.  
 Már  a  80’-as  években  felfedezték  a  a 
Nagy-korallzátony  természetvédelmi 

jelentőségét,  ezért  1979-ben  Ausztrália  tengeri  nemzeti  parkjának  része  lett.  A 
korallok  pusztulását  a  globális  felmelegedésen  túl  a  túlzott  halászat  és  a 
vízszennyezés  is  súlyosbítja.  A  Queenslandi  Egyetem  Tengertudományi 
Központjának  tanulmánya  szerint  a  korallok  nem  képesek  alkalmazkodni  a 
világtengerek hőmérsékleti ingadozásaihoz. Márpedig a felmelegedés az előrejelzések 
szerint  50 év múlva legalább 2 °C-ot fog elérni.  Ha ez bekövetkezik,  az nem csak 
környezeti  szempontból  fog  pótolhatatlan  veszteséget  jelenteni.  A  halászat  és  a 



turizmus  is  megérzi  majd  ennek  a  káros  következményeit,  csökkenni  fog  a 
halállomány,  ennek  következtében  pedig  Queensland  térségében  meg  fog  nőni  a 
munkanélküliség. A pesszimista jóslat szerint a 21. század közepére a korallzátonyból 
csak 5 % marad életben, 2100-ra pedig az egész korallállomány elpusztulhat. 

Azért, hogy ez ne következhessen be, a Nagy-korallzátony vidékét fokozottan védett 
területté nyilvánították és a környező vizekben halászati korlátozásokat vezettek be.

A korallbetegség, a mérgező kék-zöld algák virágzása, és az olyan ártalmas fajok, 
mint  a  töviskoronás  tengeri  csillag  megjelenése  egyre  gyakoribb  és  egyre 
komolyabb. A 345 ezer négyzetkilométeres zátony jelentősen károsodott, mióta 1788-
ban  európaiak  telepedtek  le  közelében.  „A  Nagy-korallzátony  majdnem  teljes 
biodiverzitását  érinti  a  klímaváltozás,  ezek  közül  legsérülékenyebbek  a  zátony 
élőhelyek. A növekvő tengervíz-hőmérséklet  miatti  korall  kifehéredés és az óceáni 
savasodás  miatt,  az  építő  élőlényekben  -  mint  a  korallpolipok  -  a  meszesedés 
alacsonyabb rátája aggodalomra adnak okot, és már egyértelmű jelek”.  

A helyi gazdálkodó területeken a nitrogén alapú rovarirtók túlfolyásai különösen 
aggasztóak,  hatásuk  a  zátony  ökológiájára  még  „nagyrészt  ismeretlen”.  Peter 
Garrett  ausztrál  környezetvédelmi  miniszter  szerint  a  jelentés  azt  mutatja,  hogy 
komoly intézkedésre  van szükség,  és  azt  kérte,  hogy 2013-ig  felére  csökkentsék a 
mezőgazdasági  eredetű  túlfolyásokat,  és  2020-ra  legalább 20  százalékkal  a  szilárd 
hordalékot.   

Ausztrália  kormánya  már  megígért  52  millió  ausztrál  dollárt,  hogy  javítsa  a 
vízminőséget  a  zátony  körül.  Emellett  abba  is  beleegyezett,  hogy  2000-es  szint 
huszonöt  százalékára  csökkenti  2020-ra  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátását, 
amennyiben  a  világ  vezetői  decemberben  Koppenhágában  aláírják  az  ambiciózus 
célokat megfogalmazó egyezményt. Az egyezség nélkül Ausztrália továbbra is marad 
öt százalékon.   

Nagy-korallzátony – meg vannak számlálva napjai 

Egy friss tanulmány szerint a Nagy-korallzátony jelentős része megsemmisül 2050-
ig, miután a világtengerek hőmérséklete növekszik. A Nagy-korallzátony Ausztrália  
keleti partja, Queensland tartomány mentén húzódik a Korall-tengerben. 

A  Queenslandi  Egyetem  Tengertudományi  Központjának  legújabb  tanulmánya 
szerint  igen kicsi  a  valószínűsége  annak,  hogy a  korallok elég  gyorsan tudnának 
alkalmazkodni  a  világtengerek  hőmérsékleti  ingadozásaihoz.  Márpedig  a 
felmelegedés  a legkevésbé  pesszimista  előrejelzések esetén  is  legalább két  Celsius 
fokot fog elérni  ötven év múlva.  (A Worldwide Fund for Nature alapítvány által 

http://ad.adverticum.net/click.prm?zona=55911


megrendelt,  és  részben  az  ausztrál  kormány  által  finanszírozott  tanulmány 
egyébként a „Klímaváltozás hatásai Ausztrália Nagy-korallzátonyára” címet viseli.)

A korallok pusztulásához azonban nem csak a globális felmelegedés járul hozzá. A 
túlzott  halászat  és  a  vizek  szennyezettsége  szintén  olyan  tényezők,  amelyek  a 
korallzátony szétrombolásához vezethetnek.

A tanulmány szerint mindez nem csak környezeti szempontból jelent pótolhatatlan 
veszteséget. 15 éven belül a halászat és a turizmus is dollármilliókat veszíthet amiatt, 
hogy csökkenni fog a halállomány, és pusztulni fog a zátony. Ennek következtében 
pedig a munkanélküliség is növekedni fog Queensland térségében, sok ezer ember 
veszítheti  el  majd  az  állását.  (Felmérések  szerint  a  zátony  mintegy  egymilliárd 
dolláros „üzletet jelent” a régióban.)

A  XXI.  század  közepére  a  drasztikus  jóslat  szerint  mindössze  a  korallzátony  5 
százaléka marad életben! A zátony pusztulásával eltűnnek a káprázatos színvilágú 
halak is, amelyek eddig rendkívüli vonzerőt jelentettek a búvárok, turisták számára. 



A legrosszabb esetben a teljes korall-populáció összeomolhat 2100-ra, és a következő 
200–500  évben  nem  valószínű,  hogy  újraépülhet  a  természetes  képződmény  – 
hangzik a tanulmány legpesszimistább jóslata.

A  korallok  ugyanis  rendkívüli  módon  érzékenyek  a  világtengerek 
hőmérsékletváltozására. Már egyetlen fok is drasztikus hatásokkal járhat, de egyes 
elemzések  szerint  a  hőmérséklet  akár  hat(!)  fokkal  is  emelkedhet  a  korallzátony 
környékén 2100-ra.

Persze  a  zátonyok nem fognak eltűnni,  de a koralloknál  sokkal  kevésbé  attraktív 
élőlények népesítik majd be őket – állítja a tanulmány –, így például tengeri algák, 
moszatok jelenhetnek meg rajtuk.

Az ausztrál kormány felismerte a veszélyt: tavaly év végén olyan tervvel állt elő a 
canberrai  kabinet,  amely  szerint  fokozottan  védett  zónává  alakítanák  át  a  Nagy-
korallzátony vidékét. 

A  tervek  között  szerepel  többek  között  a  BBC  szerint  az  is,  hogy  a  halászati 
korlátozásokat  a  jelenlegi  4,5  százalékról  a  zátony  területének  33  százalékára 
terjesztik  ki.  A tervek jóváhagyásához az ausztrál parlament döntésére is  szükség 
van, ez pedig az idei év közepén történhet meg.

A hírcsokrot válogatta PP szerk.


