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Great Barrier reef in 
slechte staat.
Door: ReefSecrets

Het Australische Great Barrier Reef is in de 
voorbije 25 jaar de helft van zijn koraal ver-
loren, voornamelijk door stormen en vervuil-
ing. De overheid heeft de toestand van het rif 
nu officieel verlaagd van matig naar pover.

Het gaat helemaal niet goed met het Aus-
tralische Great Barrier-koraalrif. De gezond-
heid van het wereldberoemde natuurmonu-
ment is teruggelopen van matig naar slecht. 
Dat blijkt uit een rapport van de Australische 
overheid, waarover media in het land vandaag 
schrijven.

Het Great Barrier Reef heeft de afgelopen jaren 

onder meer te lijden gehad onder natuurrampen. 
Zo beschadigde de cycloon Yasi in 2011 grote del-
en van het grootste rif ter wereld. Het herstel zal 
waarschijnlijk tientallen jaren duren. Ook slagen 
pogingen om pesticiden en stikstof in het water 
terug te dringen maar ten dele.

De tweede grote bedreiging voor het rif is de 
doornenkroon, een zeester die zich voedt met 
koraalpoliepen. De voortdurende vervuiling van 
het rif met meststoffen uit de landbouw maken de 
zeesterren tot een echte plaag, goed voor naar 
schatting 42 procent van de schade. De overige 
10 procent is te wijten aan de klimaatverandering, 
waardoor het koraal verbleekt.

Suikerteelt

De schade is niet overal gelijk: het noordelijke 
deel van het Great Barrier Reef blijft voorlopig 
gespaard van de snelle teloorgang die wel in het 
centrale en zuidelijke deel vastgesteld wordt. 
Wetenschappers zien een link met activiteiten 
op land: in het noorden is er geen suikerteelt, 
waardoor minder meststoffen in het water terecht-
komen.

Zowel de federale Australische regering als de 
overheid in Queensland hebben inmiddels plannen 
aangekondigd om het rif te redden. Ze investeren 
respectievelijk 200 en 175 miljoen Australische 
dollar (140 en 122 miljoen euro) in programma’s 
om vervuiling met meststoffen te verminderen.
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