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Uvod
Uporaba akustičnih naprav za merjenje dna in za prepoznavanje ribjih jat spada v
področje raziskav hidroakustike. Fizikalna načela, na katerih temelji ta veja
znanosti, omogočajo zbiranje večje količine vzorcev za ugotavljanje gosto
naseljenih predelov, razporeditve biomase, relativno akustično razsežnost, odboj in
tipologijo dna s pomočjo analize odmeva, ki se odbija od ciljnih osebkov.
Da se doseže odgovor v obliki akustičnega vala, mora ultrazvočni globinomer
(echosounder) oddati impulz, ki gre skozi vodni stolpec. Ta impulz doseže cilj in/ali
dno in se nato odbije od telesa, v katerega zadane.

Na podlagi tega je ultrazvočni globinomer mogoče opredeliti kot instrument, ki
oddaja svetlobni snop, usmerjen proti dnu, in je sposoben kvantificirati vse, kar
“zvočno osvetli”. 
Z oddajanjem nadaljnjih akustičnih impulzov se pridobi ehogram (Sl. 6.I.1), ki
prikazuje vzdolžen, dvodimenzionalen odsek vodnega območja, ki je predmet
raziskave. Ehogram prikazuje zvok v obliki črtnega zapisa, ki se odbije od vseh
“zvočno osvetljenih” teles in izpolnjujejo nastavitveni preg (threshold).
S sodobnimi ultrazvočni globinomeri je mogoče pridobiti veliko podatkov, kot so
npr.:
- lokalizacija rib in/ali planktona in ocena njihove relativne velikosti,
- gostota in količina teh organizmov, 
- študija obnašanja in migracije le teh;
- spremljanje učinkovitosti orodja za vzorčenje in ribolov;
- mapiranje dna.
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Da bi se na podlagi seštevanja ribjih jat lahko določila biomasa, je potrebno določen
akustičen odziv energetsko umeriti z določeno količino rib (z drugimi besedami,
ribe bi bilo treba uloviti, da bi bilo mogoče preveriti). Vsi podatki, vključno s tistimi
o tipologiji sedimenta in globini, so zakodirani v odmevnem signalu in se pridobijo
skupaj s podatki GPS. Rezultati se nato analizirajo in prenesejo na digitalni papir.

Cilji
Glavni cilj pričujoče študije je opredeliti peščeno plitvino v bližini Križa, in sicer s
pomočjo merjenja morfoloških značilnosti morske globine in razporejenosti tam
prisotnih ribjih jat.

Metodološki oris
Sodobni ultrazvočni globinomer je tip sonarja, ki zvočni snop običajno usmerja s
površine navpično na dno (MacLennan & Simmonds, 1992).Gre za profesionalni
ultrazvočni globinomer, ki oddaja energijo v obliki zvočnih valov, katerih lastnosti
se med vzorčenjem ne spreminjajo, to so:
oddajna frekvenca;
število oddajanj na sekundo;
izhodna moč;
amplituda oddanega impulza.
Globinomer spada v kategorijo tistih naprav, ki zaznavajo na daljavo (remote
sensing), namesti pa se na stranska dela raziskovalnega plovila ali pa na namensko
vlečno plovilo, ki oddaja signale s površine proti dnu.
Naprava je sestavljena iz:
- oddajnika (transmitter);
- pretvornika (transducer);
- sprejemnika (receiver);
- ojačevalca (amplifier);
- prikazovalnika (computer display).

Glavni sestavni deli znanstvenega ultrazvočnega globinomera (seabed = dno;
school = jata) so prikazani na Sl. 6.I.2 (slika je povzeta iz MacLennan & Simmonds,
1992).
Zbrani z ultrazvočnim globinomerom 200 kHz Biosonic digital echosounder
Podatki so bili DT6000 split beam (Sl. 6.I.3), ki se namesti na kovinski podstavek.
S pretvornikom, povezanim na prenosni prikazovalnik, je bilo mogoče pridobiti 4
podatke na sekundo (skupaj ura in pol za posamezno vzorčenje) na vseh šestih
transeptih.
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Na prenosni računalnik je bil priklopljen GPS tipa TRIMBLE PROXRS.
Naprava je bila umerjena (po navodilih za uporabo, glejte Sl. 6.I.4) na 1000
impulzov (ping) in je imela jekleno kroglo s preprostim odbojem, ki je bila
položena na globini 5 metrov. 
Kot rečeno, se iz analize odbitih zvokov pridobijo podatki o številčnosti jat (lahko
se preštejejo jate rib) in biomasi (tako da se določen odgovor v obliki energije umeri
z določenim številom rib, in sicer v naslednjem razmerju: biomasa B je na podlagi
premočrtnega razmerja skladna z odbojem energije ∆Eng).

V načrtu vzorčenja je bila predvidena izdelava šestih med seboj paralelnih
transeptov, katerih razmik ni presegal 100m (Sl. 6.I.5).
Da na umetnih strukturah ne bi bilo potrebno izvajati biološkega vzorčenja, so se
uporabili predhodno pridobljeni rezultati vzorčenj, s katerimi so bile strukture že
izmerjene: meritvam morfoloških značilnosti posameznih globin so bile odvzete
meritve odmevov (echo) pri biološkem vzorčenju, da bi se na ta način lahko ločili
vsi umetni elementi (glejte 6.I.6).
V letu 2006 so bila izvedena še 4 vzorčenja, poleg tistih iz leta prej, med katerimi
ni bilo opaziti bistvenih sprememb; na podlagi tega so se sešteli in izračunali
relativni podatki.
Pridobljeni podatki so se analizirali s pomočjo programske opreme Visual Analyser
podjetja Biosonics Inc., ki omogoča obdelavo podatkov, določitev intenzitete ciljnih
skupin (target strenght) in ugotavljanje vrednosti gostote rib (fish density),
razporejenih vodoravno in navpično. Ti podatki se nato prenesejo v obliki matrik,
razdeljenih glede na globino.
Za vsak podatek sta bili določeni ustrezna zemljepisna širina in dolžina
(georeferenciacija).
Prenesene tabele so se vnesle v program Excel, v katerem so se opravile začetne
analize, na koncu pa so se prenesle v tekstovne datoteke (csv), ki so bile na podlagi
stolpcev zemljepisne širine in dolžine vnesene v kartografijo. Mapiranje se je
izvajalo s pomočjo programske opreme ARCGIS (ESRI), SPATIAL ANALIST in
3D ANALIST.
Datoteke v tekstovni obliki so bile vnesene v obliki točk in nato rasterizirane1 z
interpolacijo IDW (INVERSE DISTANCE WEIGHTED) in KRIGING.
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Rezultati
Iz opravljene raziskave so razvidni nekateri zanimivi vidiki razporejenosti ribjih jat
na peščeni plitvini pri Križu.
Najbolj pomembna ugotovitev je, da so jate razporejene mestoma, najštevilčnejše
pa so v tistih območjih, kjer so na dnu prisotne strukture različnih oblik.
Ker ima posamezna jata tipično obliko, si lahko raziskovalci z njimi pomagajo pri
prepoznavanju ciljnih vrst.

Trije ehogrami, ki so predstavljeni v nadaljevanju, prikazujejo tri tipe, ki so opisani kot:
ehogram jat v obliki paličice (Sl. 6.I.7); ehogram nevotliničastih jat (Sl. 6.I.8); ehogram
votliničastih jat (Sl. 6.I.9). Imena so zelo nenavadna, vendar tipična oblika posamezne jate
je dobro opisana in prepoznavna.

Vsak tip jate je sestavljen iz različnih vrst: k prvemu tipu, ki je ozek in podolgovat,
spadajo pretežno plave ribe, medtem ko ostala dva tipa jat (glede na predhodne
ugotovitve, ki izhajajo iz podobnih raziskav, opravljenih v naravni rezervi v
Miramaru) vsebujeta lipane (Liza spp.), če so jate votliničaste in se ob zvočnem
hrupu, ki ga povzročajo plovila, dvignejo z dna, in mormore ali zobatce, če se jata
močno odzove in v notranjosti ni votliničasta.
Slednja sta na območju peščene plitvine najpogostejša.
Trenutno ni mogoče opraviti statistično analizo o pomembnosti takšnih združitev,
ker niso na voljo podobna pregledna vzorčenja iz drugih območij (denimo mejnega
območja enakega obsega), na podlagi katerih bi se lahko opravila primerjava. Zato
se zdi smiselno, da se raziskave zaradi zaključnih ugotovitev te študije ponovijo.
Kot je razvidno, je relativna gostota rib večja predvsem v jatah, ki se nahajajo v
spodnjih plasteh med 8 in 14 metri (Sl. 6.I.10). Podatki so bili analizirani za
posamezen stolpec, tako da so se seštele relativne vrednosti vzdolž celega stolpca,
kakor tudi za posamezno globinsko plast; nato se je delil seštevek celotnega stolpca
in seštevek manjši od 5 metrov globine (pri čemer se je izključila zgornja plast)
(glejte Sl. 6.I.1; 6.I.2; 6.I.3).
Na podlagi zgoraj omenjenega je mogoče sklepati, da se območja, pokrita z
umetnimi strukturami, ujemajo z conami z največjo relativno gostoto in da so tudi
cone brez teh struktur bogato poseljene z ribami.
Velja poudariti, da je peščena plitvina agregatne oblike, zato umetne strukture, ki
imajo dodatno tigmotropično sposobnost, otežujejo opravljanje raziskav.

Na peščeni plitvini (območje označeno z rdečim - Sl. 6.I.12) prevladuje združba rib,
kjer je profil dna nižji, pa je razbitina (označena z modrim) bolj poseljena kot ostali
predeli. Nekatere ugotovitev in merjenja iz prejšnjih let so pokazala, da so v bližini
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dna, kjer je opaziti fazo usedanja in prilagajanja substrata, dokler ni dosežen
ilovnati pesek in odstranjena vrhnja plast proda, prisotne (junija) jate vrste Maena
smaris (girice). 
Da bi se lahko potrdila takšna domneva, bi bilo potrebno opraviti dodatne raziskave,
ki bi vključevale tudi primerjavo z nezaščitenimi območji in po možnosti analize
značilnosti dna, na podlagi česar bi se ugotovila povezava med prisotnostjo/
odsotnostjo rib in tipologija dna (mehko/trdno).

Plast na globini 9 metrov, za katero so zabeleženi samo podatki, ki odstopajo od
standardov, ima samo dve območji Sl. 6.I.13:

Zaključek
Kot je pokazala ta študija, je zelo preprosto določiti gostoto in relativno biomaso (ki
je relativna, dokler se podatki, pridobljeni z ultrazvočnim globinomerom, ne
primerjajo s podatki, pridobljenimi pri ribolovu) okoli umetnih struktur, kjer je
mogoče izvajati vzorčenja, namenjena spremljanju prostorski razporejenosti jat.
Štetje odmevov in zvočna integracija sta optimalna načina za spremljanje razvoja
ribjih jat v času (dnevno ali sezonsko), prav tako pa sta ti dve metodi primerni v
nadaljevalni raziskavi, v kateri bi bilo mogoče ustrezno oceniti ekologijo tega
območja.
Onemogočeno vzorčenje vrst v zaščitenih območjih (F.I.P.S.A.S.) otežuje pretvorbo
relativnih vrednosti v absolutne vrednosti gostote in prepoznavanje vrst, ki
sestavljajo posamezno jato.
Zato bi bilo koristno opraviti vzorčenje z napravami, zatem pa vzorčenje z visual
census, ki bi omogočilo ocenitev vrst v jatah.
Dodatni podatki bi se lahko pridobili z analizo dna (s pomočjo ultrazvočnega
globinomera), v kateri bi se ločila trdni in mehki substrat, s tem pa ocenila
morebitna povezava med dnom in prisotnostjo rib.
Za konec pa bi se primerjali podatki, pridobljeni na peščeni plitvini, s tistimi iz
zunanjega nevtralnega območja, ki bi bilo po lastnostih čim bolj podobno prvemu:
oddaljenost od obale, globina itd.
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