
Zaključek
Urednik dr. Guido BRESSAN

Ob zaključku raziskav, ki so bile opravljene leta 2003 - 2006 na umetnih strukturah,
potopljenih na peščeni plitvini v bližini Križa, na okviru Programa INTERREG
IIIA mi je, kot Predsedniku znastvenega odbora in Koordinator Programma, bila
zaupana dolžnost, ljevanjje da orišem nekatere splošne ugotovitve in glavne
dosežke dela različnih D.S. 

Paleookoljska označitev peščene plitvine v bližini Križa
(N. PUGLIESE, R. MAROCCO, T. GIACCONE, G. BRESSAN)

Združitev podatkov o sedimentologiji, geokemiji, mikropaleontologiji
(dvoklopniki) in algologiji (Corallinales) je omogočila temeljitejšo paleookoljsko
razumevanje tega območja. Glede na ujemanje podatkov o dvoklopnikih in o algah
je bilo mogoče paleookoljski razvoj peščene plitvine razdeliti v tri faze: 

FAZA I: za infralitoralno in/ali prehodno paleookolje med
infralitoralom ter cirkalitoralom je značilna močna hidrodinamika,
ki omogoča kotaljenje Corallinales z vrha na pobočje plitvine. Za
to okoljsko fazo je značilna intenzivna primarna (rastline) in
sekundarna produkcija (živali) ali eutrofija voda.
FAZA II: hidrodinamika infralitoralnega paleookolja je manjša in
Corallinales na neenakomeren način in ne istočasno prekrije plast
sedimentov, ki izhajajo iz paraličnega okolja (ki jih prinaša reka
Soča). Kalcitne alge se potopijo pod težo novih zemeljskih nanosov
in se na novem blatnem dnu težko kotalijo. V tej fazi sta tako
primarna (rastline) in sekundarna produkcija (živali) kot
mezotrofija voda relativno manjši.
FAZA III: hidrodinamika infralitoralnega paleookolja je
oslabljena. Površinsko delovanje vode je odvisno od obdobij, ko je
Soča narasla, in povzroča mešanje voda. Potopljeni grebeni za
poselitev delujejo kot pasti, na katere se ujamejo pelitni sedimenti,
ki prihajajo iz Soče in obogatijo muljasti predel plitvine. V tej fazi
sta oslabljeni tako primarna (rastline) in sekundarna produkcija
(živali) kot tudi oligotrofija voda.

Določiti je treba še časovni razpon takšnega razvoja, in sicer z vidika izotopije.
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Začetne ugotovitve o hidrodinamiki proučevanega mesta (bio-optična)
(L. BABBINI, R. GERIN, E. VINZI).

Opravljena biooptična študija, ki je bila zaradi časovne omejenosti in prekinitev
zapisana le v obliki eseja, je privedla do nekaterih zanimivih ugotovitev o
značilnostih proučevanega mesta. Za podrobnejšo ocenitev razpoložljivosti
svetlobe v morju bi bila primernejša kontinuirana analiza.
Spremenljivost podatkov, ki se je beležila med popisom, je zelo velika in zdi se, da
nanjo bolj kot drugi dejavniki vplivajo pogoji zunanjega izžarevanja. Oblačnost in
kot, pod katerim pada svetlob na gladino morja, sta bistvena dejavnika, ki vplivata
na razpoložljivost energije.
Že pri poizkusih, opravljenih med predhodnimi raziskavami na peščeni plitvini pri
Križu (INTERREG II – 1999 / 2001), je bilo opaziti znatno spremenljivost tako s
fizičnega vidika (npr. temperatura) kot tudi s kemijskega (npr. slanost, prosti kisik).
Zato ni mogoče v naprej predvideti nekega vzorca.
Pojavila se je termoklina, haloklina, kalnost, ki so značilni predvsem za območja,
kjer se nahajajo ribje populacije; prav tako je bila v nekaterih obdobjih čez leto
prisotna močna sedimentacija, še posebej, kjer se nahajajo alge.

Združitev potopljenih struktur
Leta 2004 je tržaška občina (Oddelek za območje in naravne vire) združenju
F.I.P.S.A.S. podarila serijo ročno izdelanih objektov, da bi se združila podmorska
oaza peščene plitvine v bližini Križa in s tem čim prej pridobilo obstoječemu kraju
podobno območje za poizkuse. Material je bil nov in je izpolnjeval zahteve o
potopitvi, ker ga je bilo po potrebi mogoče odstraniti, vendar ne več uporabiti.
Obsegal je 770 betonskih cevi (Sl. S1, S2) ki so bile navzven hrapave, znotraj pa
gladke. Dolžina cevi je bila 1m, medtem ko je notranji premer nihal med 0,26m in
0,65m s skupnim volumnom 165m3. Te izdelane strukture so se maja 2005
prepeljale na južne predele oaze, kjer so bile enkomerno potopljene.

Primarna produkcija

Floristična lista
(G. BRESSAN, A. DI PASCOLI, L. BABBINI, I. M. MUNDA, C. BATTELLI)

Potem ko so bile umetne strukture nameščene in potopljene na peščeno plitvino v
bližini Križa, so jih makroalge povsem poselile, kot je bilo razvidno med
podvodnim vzorčenjem, ki je bilo opravljeno med raziskavami v okviru
INTERREG IIIA. Opaziti je bilo, da medtem ko so “alge z mehko steljko” začele
naseljevati umetne strukture z vrha, kjer zavzemajo skoraj celoten prostor, in se
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pomikati navzdol, so “kalcitne alge”, ki so običajno gosto poseljene na dnu, začele
naseljevati od spodaj navzgor, tako da so postopoma prekrile tamkajšnje sturkture
z nekakšno “fotosintezno aktivno prevleko”. 
Ta vidik je zelo pomemben za primarno produkcijo, še posebej zato, ker strukturna
kompleksnost potopljenih objektov predstavlja nove poselitvene površine, ki so
ponekod zelo obsežne (npr. v preluknjanih ali različno razdeljenih kockah).
Poudariti velja predvsem naslednje:

• na komponento z mehko steljko, ki pripada makrofitobentosu, za
katero je značilna strategija r1, močno vplivajo klimatski dejavniki,
kar je pričakovati na takšnem nenavadnem biogeografskem kraju,
kot je Tržaški zaliv, kjer je podnebje zmerno do zmerno hladno,
podobno severnemu (Perez & Picard 1964). Zaradi menjavanja
letnih časov (v katerih se spreminja fotoperioda, torej tok
izžarevanja, itd.) je vsaka oblika pokritosti umetnih struktur
neenakomerna in nerazvita.
• Kalcitne in inkrustrirane alge (Corallinales) s strategijo K pa so na
vseh naselitvenih strukturah na tem kraju enakomerno prisotne v
vseh letnih časih. Takšna ugotovitev je spodbudila k nadaljnji
ekofiziološki študiji te komponente, da bi se na podlagi morfološke
funkcionalnosti “ocenile” možnosti produkcije te posebne algaste
poselitve.

Mogoče je predvideti, med drugim tudi na podlagi strokovne literature (A. Falace e
G. Bressan, 1990; 1993; 1994; 1995; 1999; 2000; 2002) da se bo poselitev struktur
v prihodnje najverjetneje razvila tako, kot je značilno za floro tega zaliva. Na
podlagi te predpostavke so v nadaljevanju predstavljeni rezultati ločenih poizkusov,
ki so bili opravljeni: off-shore (na peščeni plitvini v bližini Križa) in in-shore
(vzdolž obalnega območja: tržaškega zaliva - morske rezerve v Miramaru in
slovenskega, od Kopra do Izole in Pirana).

Off – shore: kvalitativna analiza nabranih vzorcev je omogočila sestaviti listo 72.
taksonov alg, ki se delijo na: 54 Rhodophyceae (75%), 10 Phaeophyceae (14%) in
8 Chlorophyceae (11%).
Odstotki sezonskega florističnega spektra niso konstantni v primerjavi z odstotki
letnega spektra (Sl .2), ki so manjši pri Phaeophyceae, medtem ko pri
Chlorophyceae in Rhodophyceae večji.
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34% taksonov se je razmnožilo vsaj enkrat, pri čemer: je bil ta pojav večji maja v
skladu s sezonskimi lastnostmi razmnoževalnega cikla rdečih alg; v preostalih
mesecih pa je bil manjši, še zlasti februarja, ko je dosegel minimum. Sicer pa je
opaziti sezonsko delovanje, tako da je vegetacijska doba predvsem značilna za
jesen-zimo, razmnoževalna pa za spomlad-poletje.
Predstavljeni fitogeografski elementi se nanašajo na vrste: kozmopolitske (37,1%);
atlantske (21,4%); indo-atlantske(20,0%); sredozemske (11,4%) in druge, tako da je
odstotek pri atlantsko-pacifiških, pantropikalnih in cirkumborealno-avstralskih
manjši od 10.
V primerjavi z zgoraj povedanim “biološke oblike”, ki prevladujejo na vrhu
vodoravnih površin, imajo epibiontske in fotofilne steljke in pripadajo razredoma
Chlorophyceae in Phaeophyceae, ki sta značilna za infralitoral, medtem ko sciafilne
steljke iz razreda Rhodophyceae, ki poseljujejo kamnite predele, prevladujejo v
globini, čeprav se širijo tudi na druge dele celotne strukture. 

In – shore: floristično bogastvo, ki ga je (off – shore) na umetnih strukturah,
potopljenih na peščeni plitvini v bližini Križa, odkril in določil isti raziskovalec z
enako metodo, je še posebej zanimivo, če se primerja s tistim na drugih zaščitenih,
vendar obalnih (in – shore) območjih, ki so značilna za tržaški litoral: naravna
morska rezerva v Miramaru, kjer je bilo v enem letu vzorčenja popisanih 116 vrst.
Opaziti je bila naslednja kolonizacija makroalg: na cementi plošči v okolju, ki je v
osemdesetih letih bilo spremenjeno, je bila poselitev 50%, in sicer z algami bližnje
vegetacije, 28% predstavlja poselitev na piramidah, še manj pa na plastičnih mrežah. 
Kot je znano iz literature, je pozicija-usmerjenost površin teh struktur v morje
odločilna v primerjavi z razvojem naseljenih alg, toliko bolj, ker se vse od prihoda
diatomej in kasneje makroalg spremljajo vodoravne cementne plošče. 
Kljub temu je bilo opaziti, da so bile za pritrjevanje številnih rdečih alg in za tipični
razvoj združenj vrst Dictyota dichotoma - Stypocaulon scoparium primernejše
vodoravne površine. Navpične površine (perforirane in mreža) so bile primernejše
za pritjevanje vrste Cystoseira in za bujen, pa čeprav postopen razvoj strukturirane
populacije vrste Cystoseira spp.. Preseneča ponoven pojav vrste Sargassum
hornschuchii C. Agardh, ki je še ena izmed vrst habitat former species, prisotnih v
60-ih letih.

Zaradi različnih razlogov ni bilo mogoče izvesti načrta o preselitvi mrež, poseljenih z vrsto

Cystoseireti v Sloveniji, in sicer iz prvotnega naravnega okolja na piramide umetnih

struktur na peščeni plitvini, kot je bila npr. prenesena osemenjena mreža – kolonizirana in

– shore (na potopljenih piramidah v bližini LBM), ki se je kasneje prenesla off – shore na

piramide na peščeni plitvini.
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Ekofiziologija 
(A. DI PASCOLI, L. TALARICO, P. FRISENDA)

Raziskave so pokazale, da se poselitev alg na umetnih potopljenih strukturah zgodi
preko pritrditve steljk, za katere je značilna različna fenotipija. Te steljke so lahko:
vejaste, grmičaste, v šopih, itd. 
Lahko se sklepa, da obstaja morfološko-funkcionalno razmerje z vidika poselitvene
strategije, ki predstavlja različno produktivnost in vlogo v ekosistemu. 
Kot rečeno, rdeče kalcitne alge (Corallinales), še posebej tiste vejastih oblik in
inkrustrirane, predstavljajo dominanti člen na umetnih potopljenih strukturah na
peščeni plitvini v bljižini Križa; enako velja za tiste, ki poseljujejo kamenje kot za
epibionte. 
Metodološki pristop, ki je bil narejen za ocenitev neuničujoče metode prekrivanja in
produktivnosti alg vrste Corallinales je pokazal njihov dejanski prispevek ne samo na
bazi floristične analize, ampak tudi na najdbah (glej “Paleookoljska označitev”)
karakterističnih elementov za okolja s posebno pozornostjo, kot je mäerl.
Študija umetno vzgojenih alg in njihov nadaljni razvoj na peščeni plitvini v bližini
Križa je omogočila ocenitev povečanja biomase te komponente alg glede na
njihovo fotosintezno delovanje in pokazala njihovo različno prilagoditev na treh
upoštevanih globinah.
Med inkrustriranimi vrstami predstavlja rast steljk vrste Hydrolithon boreale in
Pneophyllum fragile podobne morfogenetske značilnosti, tudi če prva zraste manj
kot druga. Opaziti je, kako se dimenzije steljk podvojijo na prehodu iz prvega v
drugi mesec eksperimetiranja.
Pri induktivnih osemenitvah, ki so se začele 25. maja 2005, 26. julija 2005 in 11.
novembra 2005 (teden po prvi osemenitvi je zraslo 3790 steljk, po drugi 6361 in po
tretji 3371), so prevladovale vrste Hydrolithon boreale, H. farinosum in
Pneophyllum fragile, kar potrjuje podobnost dveh proučevanih območjih, na katerih
je potekala raziskava (Sesljan in peščena plitvina blizu Križa).
V nekaj mesecih je bilo opaziti, da so kalcitne alge nabolje razvite na najglobljih
mestih, in sicer na 8. metrih globine, kjer je povprečna rast posamezne steljke večja
od 50 mm2 v mesecu aprilu. Če se upoštevajo posamezna obdobja (Sl. 9), je
februarja opaziti večjo povprečno razrast površine na 8. in 12. metrih, aprila pa je
povprečna, s steljko prekrita površina na globini 12. metrov kljub enakim razmeram
manjša kot februarja.
Iz primerjave treh obdobij je opaziti razliko v stopnji rasti, na katero sta vplivala
dejavnika, ki sta značilna za posamezen mesec vzorčenja, in sicer temperatura
(17°C novembra, okoli 7°C februarja in aprila) in prosojnost vode (opaziti je bilo
plast s posebno koncentracijo delcev, lebdečih na globini 10 metrov). 
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Na steljkah na 8 metrih globine, še posebej tistih, odbranih v letu 2006, so bile
pritrjene lahko odstranljive epifitne alge, ki so naseljevale stekelca in plastične
podpore, medtem ko na večjih globinah 10. in 12. metrov so med epifiti bili balanidi
in briozoi, ki so tako kot kalcitne alge poseljevali substrat.

S stališča učinkovitosti fotosinteze vrst Corallinales je potrebno ločiti rezultate,
pridobljene pri vzgoji kultur v laboratoriju in in situ:

• pri vzgoji kultur v laboratoriju, kjer se je ugotovilo, da:
- pri kulturah 1 meseca in 5 mesecov je bila dejanska kvantna učinkovitost

(Fv’/Fm’) za odtenek višja od optimalne (Fv/Fm) in je kazala, da je

uporabljeno obsevanje PAR v sistemu vzgojenih kultur optimalno za

maksimalno učinkovitost procesa fotosinteze. Vrednosti (oba > 0,7)

prikazujejo pomanjkanje ‘stress’ svetlobe in zato pojavov fotozaviranja

in/ali fotozaščite. 

- Pri odraslih vzorcih, ki so zrasli na Peščeni plitvini so vrednosti (Fv/Fm)

bile nespremenljiva na vse treh globinah, medtem ko (Fv’/Fm’) so bile

večje pri vzorcih zraslih na 13 m globine. V tem primeru je tudi

elektronski prenos prirastka (ETR) bil občutni večji in ki je kazal boljšo

učinkovitost fotosistema glede na (PSII).   

• in situ, v bližini umetnih struktur pri peščeni plitvini blizu Križa je bilo
po:

- 2 mesecih, pridobljeni vzorci po induktivni osemenitvi v laboratoriju so bili

karakterizirani glede na različno vedenje glede na globino namestitve in

adaptacije. Medtem ko je (Fv/Fm) rahlo varirala (od 0,55 do 0,66), tako da je

kazala, da so vsi vzorci bili podobni v terminih potencialnosti (Fv’/Fm’) in

ΦPSII, ter so se linearno povečevali glede na globino (Fv’/Fm’ od najnižje

0,01 do najvišje 0,2 in ΦPSII od najnižje 0,082 do najvišje 0,75). Kljub temu

ETR je povišan (> 9), tako v vzorcih prilagojenih na 10m, kot na tistih vzetih

na 12m. Na teh dveh globinah je bilo obsevanje (171 in 105 µmol m-2 s-1,

oziroma) in naj nebi spodbudilo drugačno fotozaviranja (NPQ<0,5), kot tiste

zaznane na 7 m (306 µmol m-2 s-1) kjer je  NPQ dosegal zelo povišane

vrednosti (>1), verjetno ključne za procese fotozaščite.

- 5 mesecih je bilo opaziti splošno pomanjšanje vseh parametrov. Ferma

restando stabilnost vseh vrednosti Fv/Fm (med 0,4 in 0,5) vseh vzorcev se

je njihova efektivnost obdržala na nizkih vrednostih (Fv’/Fm’<0,3).

Namreč neglede na vrednosti NPQ>0,5 in ΦPSII<0,03, je vrednost 6

ETR-ja pokazala dobro delovanje fotosintetičnih procesov, predvsem za

vzorce prilagojene na 10 m globine. 
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- 8 mesecih samo za vzorce vzete na 10 m globine so vse vrednosti, i.e.

Fv/Fm=0,7 (Sl. 37), Fv’/Fm’=0,8 (Sl. 38), ΦPSII=0,15 (Sl. 39), ETR=18 (Sl.

40) in NPQ<0,5 (Sl. 41), prikazovale dobro prilagojenost glede na količino

svetlobe PAR in na splošne značilnosti območja. Namreč neglede na dobro

fotosintetično potencialnost (okrog Fv/Fm=0,6), so v vzorcih vzetih na 7 m

globine vrednosti vseh parametrov pokazale vzpostavitev procesov

fotozaviranja (NPQ>1 pri obsevanju PAR v vrednosti 455 µmol m-2 s-1),

medtem ko pri tistih vzetih na 12 m se je zaznalo pomanjkljivo efektivnost

PSII in zaradi tega nižjo vrednost elektronskega prenosa prirastka.

Glede alg z mehko steljko so saturacijske krivulje omogočile vrednotenje
ekofizioloških značilnostile vzorčenih vrst tako za off – shore (na umetnih
strukturah v peščeni plitvini v bližini Križa), kot in – shore (v obalnih območjih). 

Parameter Ik, prednost katerega je v tem, da ni odvisen od uporabljene enote pri izražanju

fotosinteze, se je izkazal za odličnega pokazatelja pri primerjavi fiziološkega stanja

(prilagoditev svetlobi) različnih vrst.

V produktivne smislu so najvišji doprinosi posledica “turf” na vseh globinah, vrsti
Ceramium flaccidum na 10m in vrste Rhodymenia pseudopalmata na 10 in 12m
globine. Pridobljeni rezultati vrste Ceramium in Rhodymenia, ki sta zrasli na
največji globini (12-13m) in ki sta bili izpostavljeni saturacijskemu obsevanju, naj
bi kazale boljšo fotoprilagojenost na teh istih globinah. Če posamično analiziramo
glavne komponent (Bryopis plumosa) in asocirane (R. pseudopalmata) del ‘tufted
filamentous algae’, ki prevladuje vzdolž celega manufakta, je prišlo na dan, da med
njima dvema naj bi B. piumosa sbila bolj podvržena pojavom fotozaviranja.
Drugače je z vrsto R. pseudopalmata, ki pod enakimi pogoji poveča primarno
produkcijo za okoli trikrat, predvsem pri vzorcih prilagojenih na globini 10m.

Z metodološkega vidika sta uporaba tehnik fluorimetrije in izpopolnjevanje

eksperimentalnih protokolov omogočali hitro izvajanje fizioloških analiz in relativno hitro

opravljanje primerjave fotosintetične učinkovitosti (dejanske, optimalne in PSII) različnih

vrst. Hitrost in primerjava sta bistvenega pomena za preseganje pomanjkljivosti avto- in

so-ekoloških analiz, saj se tako razdalja med laboratorijem in terenom bistveno manjša in

obratno. Medtem ko se pri oceni primarne produkcije s pomočjo oksimetrije pridobijo

splošni podatki, ocena fotosintetične učinkovitosti s pomočjo fluorimetrije temelji na

analitičnem ocenjevanju številčnih procesov, ki so vpleteni v proizvajanje kisika.

Možnost, da se oceni na primer učinkovitost elektronskega prenosa, omogoča boljšo

opredelitev različnih skupin alg. Podobno sta parametra ΦPSII in NPQ zelo uporabna za

preverjanje, na kakšni globini lahko različne vrste maksimalno izkoriščajo svetlobo, ki jim

je na voljo (PUR), brez energetske disperzije.
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Izkazalo se je, da je iz ultrastrukturalne analize mogoče pridobiti dodatne podatke
o prilagodljivosti različnih vrst na različne izmerjene globine. Na primer,
ugotovitve o celicah alge Feoficea, nabrane na obali (pri pogojih zelo visokega
sevanja PAR) so pokazale visoko adaptacijsko sposobnost vrst, ki so tipične za
globinsko in manj razsvetljeno okolje, kjer prevladuje »bolj energetsko« sevanje.
Preglednica metodologije opravljenega poizkusa:

Presaditev
(A. FALACE, E. ZANELLI)

Poselitev podvodnih umetnih struktur v fotofilnem infralitoralnem območju se
normalno razvija v klimatsko populacijo, ki je sestavljena iz prevladujočih vrst
Cystoseira (npr. Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, Cystoseira compressa
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(Esper) Gerloff & Nizamuddin ali druge vrste). V Tržaškem zalivu predstavljata C.
barbata in C. compressa vidno morfološko plastičnost, ki nastane zaradi sezonske
rasti vejic, katerih velikost in podoba sta odvisna od glavnih okoljskih parametrov,
še posebej pa od hidrodinamičnih, svetlobnih in temperaturnih razmer.
Kar zadeva optimizacijo poselitve umetnih substratov s pomočjo presaditve, je
opravljena študija pokazala, da je tehnika polymat-box primernejša za presaditev
vrste C. barbata kot tehnika hooking-mat-box, ki se je uporabila za vrsto C.
compressa. Pridobljeni rezultati so povezani z različnimi morfološkimi lastnostmi
kavloidov obeh vrst: monopodialnega vrste C. barbata in razvejenega
simpodialnega vrste C. compressa, ki zmanjšuje odpornost na mehansko delovanje.
Sezona, v kateri je bila opravljena presaditev, je temeljnega pomena, saj vpliva na
naselitveno sposobnost vrst na umetne substrate z novimi osebki: v Tržaškem zalivu
je pomlad najustreznejše obdobje za presaditev preučevanih vrst, ker so steljke tedaj
plodne. Izkazalo se je, da so mlade steljke vrste C. barbata že po nekaj mesecih
ponovno naselile presaditvene enote.
Presaditev vrst canopy species je z vidika obnove rastlinskih populacij lahko zelo
uporabna: presaditvene enote, ki jih sestavljajo odrasle steljke v fazi
razmnoževanja, lahko zmanjšajo čas rasti mladih substratov in omogočajo lažje
oblikovanje okoljskega sestava, v katerem se med organizmi ekosistema
vzpostavijo uravnovešeni trofični odnosi. Presaditev vzgojenih embriov vrste
Cystoseira velja za ustrezno alternativo tradicionalnim uničevalnim metodam
presaditve, pri katerih se odrasle posamezne organizme ali del teh odvzame iz
naravnega okolja.

Eno izmed možnosti, ki je usmerjena v zmanjšanje časa zrelosti še nedotaknjenega
substrata, predstavlja uporaba umetnih alg z vzravnanimi steljkami, ki so v trenutku
objave te študije še predmet raziskave.

Uporaba umetnih alg (plastični vzorci, katerih značilnosti spadajo v zgoraj omenjeni opis

- strategija “k”-) bi morala olajšati:

• strukturacijo populacije, ker omogoča spremembo hidrodinamizma in odlaganje delcev;

• pritrditev epibiontov s.l. še posebej epifitov, ki imajo v premikajočem se substratu

(plastična baza) potrebne pogoje za površinsko zamenjavo  –boundering layer-

katabolitov in anabolitov;

• fizionomijo podvodnega prehoda, ki je zaradi razvoja površine in zgradbe težja in bi zato

bolje opravljala tigmotropično funkcijo, kot je znano iz predhodnih raziskav, izvedenih v

srednjem Sredozemlju. 
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Da bi lahko odigrale ekološko poznano ali predvidljivo vlogo, bi morala zgradbena
kompleksnost teh plastičnih vzorcev biti enaka naravni, ki se je že preučila z vidika
fraktalne kompleksnosti.

Sekundarna produktivnost

Macrozoobenthos
(G. OREL, W. DE WALDERSTEIN, R. ZAMBONI)

Pri vzorčenjih leta 2003 se je odbralo in določilo skupaj 2203 različnih taksonov (od
katerih je bilo 163 prepoznanih do ravni vrste); pri vzorčenjih 2005 pa se je odbralo
in določilo skupaj 211 različnih taksonov (od katerih je bilo 187 prepoznanih do
ravni vrste), tako razdeljenih:

Študija je posamezno proučevala različne ekološke vidike. Najprej se je v celoti
ocenila makrobentonska populacija, in sicer preko kakovostne in količinske analize
vseh prisotnih vrst in glavnih odnosnih indeksov. 
Na podlagi preiskave podatkov specifične bogatosti je bilo 25. postaj razdeljenih v
tri glavne skupine: najvišji del peščene plitvine (postaje 1-10); njen pobočni del; in
bližnje okolje (postaje 21-25) (Slika 8.7). Po vzorčenju leta 2003 je bilo opaziti prav
takšno razdelitev.
Pri primerjavi podatkov bogatosti v dveh letih vzorčenja je opaziti zmanjšanje
skupnega števila posameznikov (z 21836 leta 2003 na 19260 leta 2005); medtem ko
je število vrst na splošno večje (s 163 leta 2003 na 187 leta 2005).
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Takšno stanje je opaziti tudi na izračunanih ekoloških indeksih, ki kažejo na splošno
povečanje biotske raznolikosti in njenih sestavnih delov. Povečanje specifične
raznovrstnosti gre pripisati naraščanju števila prepoznanih vrst (bogatost) kot tudi
boljši razdelitvi (enakost) osebkov istih vrst na proučenih postajah.
Splošno bionomsko stanje, ki izhaja iz analize značilnih vrst, je skoraj
nespremenjeno, tudi če je leta 2005 izginila biocenoza Koralligen (C), ker se ni več
našla edina vrsta, ki jo je zastopala: Lumbrinereis coccinea.

Primerjava med vzorčenji dveh let je pokazala prekinitev evolucije bentonskih
populacij v biocenozah, značilnih za trdni substrat (AP, HP in C).
Vzorčenje iz leta 2005 kaže, kako je dozorevanje strukture, močno obogatene tudi z
organskim materialom in drobnimi delci, ki so jih povzročili obilni iztrebki
kolonizacijskih organizmov, zaustavilo nastanek za trdna tla značilnih biocenoz, kot
je npr. Corraligeno, in hkrati ohranilo vlogo biocenoz, značilnih za drobne substrate.

Užitni mehkužci: Poskusi pritrjevanja so pokazali, da so na zbiralnikih manj prisotni
osebki gospodarsko zanimivih vrst, prevladuje pa macrofouling; slednjega
sestavljajo epibiontske vrste, ki tekmujejo s ciljnimi vrstami (ta pojav je bil delno
potrjen v ugotovitvah in vzorčenjih macrofoulinga na cementnih stenah, vrveh in
ploščah mrež na FAD). Med zadnjim spremljanjem (oktobra 2005) niso bile odkrite
mlade populacije ne pri ostrigah ne pri klapavicah. Kljub veliki prisotnosti vrste
Protopecten glaber (CB) na komaj potopljenih FAD (avgusta 2000 – II. faza), med
vzorčenjem ni bilo mogoče odbrati niti enega primerka macrofoulinga.
Ta ugotovitev potrjuje, kar je že znano iz druge faze, in sicer, da se biomasa
gospodarsko zanimive vrste dejansko poveča, če se na ustrezno globino in v
ustreznem obdobju namestijo čiste površine.

Ihtiofavna: Iz preglednic je razvidno, da je ulov v obdobju 2004/2005 z mrežami
bombina in pašelera nižji kot v obdobju 2003/2004. Ta rezultat sicer odraža splošne
razmere ribolova v Tržaškem zalivu.
Izpostavili bi tudi dejstvo, da je z zgoraj omenjenimi tipi mrež ulov znatno boljši na
kontrolni točki kot na peščeni plitvini pri Križu. To je možno pripisati različni
morfologiji morskega dna in močnejšim tokovom. Rezultati, ki smo jih dobili z
mrežami barakudami – v primerjavi z trojnimi mrežami, kažejo, da so barakude
očitno primernejše za ribolov na peščeni plitvini pri Križu. 
V splošnem dobljeni rezultati kažejo, da je bilo najvišje število ulovljenih
primerkov v pozno poletnih in jesenskih mesecih, najnižje pa v poznih zimskih in
spomladanskih mesecih. Tako gibanje gre pripisati v glavnem obdobju dozorevanja
ribjih populacij, ki je značilno za pretežni del vrst prav za pozno poletni in jesenski
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čas. (Relini in drugi, 1995). To ugotovitev potrjujejo tudi podatki o splošnem
gibanju ulova v Tržaškem zalivu.
Tovrstnih gibanj pa niso potrdila opazovanja med podvodnimi ogledi. Njihovi
izsledki namreč kažejo največje število vrst in primerkov v poletnem času. 
Upoštevajoč dejstvo, da so se poleti ribe raje zadrževale na določeni oddaljenosti od
morskega dna in da jeseni razmere vidljivosti na peščeni plitvini pri Križu niso
dopuščale natančnega opazovanja, lahko ugotovimo, da imamo v obeh letnih časih
večjo navzočnost tako posameznih vrst kot števila primerkov.
Iz opazovanj, opravljenih v bližini podvodnih objektov na peščeni plitvini pri
Križu, izhaja, da je bil poletni čas tisti, v katerem so opazili največ, to je 17 vrst;
nasprotno pa so v zimskih mesecih našteli najmanj oziroma 5 vrst. 
Eksperimentalni ulovi: kar se tiče ribolovno favno, smo s poskusnim nastavljanjem
mrež ugotovili, da je med najpogostejša vrsta, ki smo jo zasledili tako na območju
peščene plitvini pri Križu kot na kontrolni točki, Squilla mantis.

Ugotovitve s pomočjo ultrazvočnega globinomera.
(R.ODORICO, M. COSTANTINI, S.CIRIACO, E. VINZI)

Iz raziskav, ki niso bile vedno kontinuirane, so razvidni nekateri zanimivi vidiki
razporejenosti ribjih jat na peščeni plitvini v bližini Križa.
Najbolj pomembna ugotovitev je, da so jate razporejene mestoma, najštevilčnejše
pa so v tistih območjih, kjer so na dnu prisotne strukture različnih oblik
(tigmotropični učinek).
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.
Kot je razvidno, je relativna gostota rib večja predvsem v jatah nenavadnih oblik,
ki se nahajajo v spodnjih plasteh med 8 in 14 metri.
Na peščeni plitvini prevladuje združba rib, kjer je profil dna nižji, pa ima razbitina,
ki je tam potopljena že več let, večji agregatni učinek kot drugod.
Da bi se lahko potrdila domneva o tigmotropičnem učinku teh struktur, 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).
Kljub zgornjim spodbudnim ugotovitvam velja poudariti, da ni mogoče statistično
analizirati pomen ribjih agregacij, ker primanjkujejo podobna in pregledna
vzorčenja primerljivega območja (ki lahko meji na raziskovano in ima podobne
značilnosti).
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Na tej osnovi je mogoče potrditi, da bi bilo primerno ponoviti raziskave glede na
zaključne ugotovitve v tej študiji, pri čemer gre upoštevati dejstvo, da sta tako štetje
odmevov (echo) kot njihova združitev idealna načina za spremljanje razvoja jat rib
v določenem časovnem obdobju (dnevno ali sezonsko). Takšna raziskava bi
pomenila pravilno nadaljevanje trenutne raziskave, ki bi omogočila primerno
ocenitev ekologije območja.
Ne gre pozabiti, da je prisotnost nezaželjenih tujkov lahko vplivala na vrednotenje
tigmotropskega vpliva, tako da je v nadaljnem spremljanju potrebno začeti izvajati
ukrepe proti prepovedanemu ribolovu in spodbuditi varnostne organe k aktivnejši
in pogostejši kontroli. 

Potek ocenitve okoljskega vpliva
(G. BRESSAN, E. TONZAR)

Pridobljene rezultate je potrebno pretehtati glede na prisotnost vrst, ki so lahko
strupene za človekovo zdravje (kot npr.. Gonyaulax grindleyi, ki skoraj ni prisotna
oziroma je zelo redka) in lahko ogrozijo ribje vire ter spremenijo izvorno bentonsko
komponento..
Na postajah, kjer so se opravljale raziskave, je analiza različnih ravni valjastega
vzorca kamnin pokazala, da se prisotnost cist manjša sorazmerno z večanjem
globine substrata. Ta analiza, ki temelji na začetnih zgoraj omenjenih ugotovitvah,
bi lahko bila skladna z domnevo, da je lebdenje alg manjše zaradi prisotnosti
umetnih grebenov, ki lahko spremenijo hidrodinamične pogoje talne energije.
Kar zadeva analize dosedanjih rezultatov, velja omeniti, da se izvaja ocenjevanje
okoljskega vpliva, glede na to, da je kraj analize potrebno nenehno spremljati.
Raziskavo se zdi smiselno razširiti še na druga območja.

Zato se zdi smiselno raziskavo nadaljevati:

- s prostorskega vidika, tako da se poveča območje raziskave vzdolž ocenitvenih radialnih

črt (ki so usmerjene na zgornji del peščene plitvine), in sicer na podlagi “centrifugalno”

razporejenih prečnih ladij;

- s časovnega vidika, in sicer s študijo evolucije sedimentov, ki bi nudila podrobnejše

rezultate, pridobljene iz študije bentonskih populacij in obraščenosti (macrofouling).

Takšna zamisel izhaja iz kolimacije med: 1) rezultati palookoljske interpretacije
peščene plitvine; 2) študijo razporeditve strupenih cist v sedimentih območja; 3)
makrozoobentonskimi ugotovitvami.

1. Valjasti vzorci za študijo paleookolja kažejo, da je višji del obogaten z pelitnimi

sedimenti, ki izvirajo iz Soče in so obogatili muljasti predel peščene plitvine. Kalcitne alge

so najpogostejše v spodnjem delu valjastega vzorca, ker se potopijo pod težo novih

zemeljskih nanosov; 
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2. Analiza različnih ravni manjših valjastih vzorcev (z vrha proti dnu) kaže na upadanje

prisotnosti cist sorazmerno z večanjem globine substrata. Kot rečeno, se ta ugotovitev

ujema z domnevo o slabem ponovnem dvigovanju organizmov: pred (glejte npr.

spreminjanje sedimentarnega režima v celotnem zalivu; oslabitev – regresija – izginitev

populacij v Posidonia oceanica, itd.) ali po potopitvi umetnih grebenov, ki lahko

povzročajo turbulence, če se hidrodinamični pogoji, ki jih povzroča talna energija, ne

spremenijo;

3. Primerjava z različnimi leti vzorčenja makrozoobentosa je pokazala, da je prišlo do zastoja

v razvoju bentonskih populacij v primerjavi z biocenozo, značilno za trden substrat (AP, HP

in C), medtem ko je teža biocenez finih substratov ostala enaka najverjetneje zaradi velikih

iztrebkov organizmov, ki poseljujejo potopljene umetne strukture v fazi razvoja.

Ves trud, ki je bil vložen v to študijo o obnovi okolja v zaščitenem morskem območju,
tako da so se potopile umetne strukture, s katerimi se je želelo: povečati primarno
produkcijo in proizvajanje kisika s pomočjo delovanja rastlin; povečati vmesno
območje v okolju, tako da bi se ustvarile nove površine za poselitev, kjer alge in
sesilni vretenčarji, ki neposredno naseljujejo substrat, predstavljajo vrste tipa
“habitat former species” in nudijo dodaten poselitveni prostor; povečati bitosko
raznovrstnost na bolj ali manj izrazit način; pridobiti sediment lebdečih filtratorjev
(sestonofagov); uvesti robogojnice in prehranske vire za fitofagne vrste rib;
kombinirati ta dva učinka, da bi se poudaril tigmotropični pojav podvodne umetne
strukture na ihtio-favno. Obstaja tveganje, da ti organizmi izginejo zaradi
konstantnih posegov v podmorsko oazo, čeprav se območje vse manjša.
Že v maju 2005 je predsednik znanstvenega odbora pri združenju FIPSAS, ki je
med drugim tudi upravljalec oaze, poslal pismo, v katerem je opozoril na
neušečnosti, s katerimi so se srečali raziskovalci zaradi invazivnih posegov s strani
neznanih oseb. In sicer podvodno merjenje  – še posebej makrofitobentosa – je
pokazalo, da so bile nekatere “opozorilne table” proti kočarjenju, postavljene okoli
območja eksperimentiranja na peščeni plitvini, prevrnjene na bok ali celo
premaknjene iz prvotnega položaja. Točna in predvidena oslabitev ihto-favne pa
potrjuje vpliv motenj in vzorčenja (ki ga delno potrjujejo številna nasedanja sider
(Sl. S3, S4) in mrež (Sl. S5, S6). Raziskovalci so med pregledi na peščeni plitvini
odkrili številne ladje, zasidrane v bližini rezervata, ki zaradi pomanjkanja boj ni
točno označen.
Enako so to domnevo potrdila tudi odkritja potapljačev Oddelka za biologijo, ki so
opozorili, da bodo okojevarstveniki s svojo vlogo v prihodnje bistveno vplivali na
preprečevanje in prepoved takšnih neželenih okoliščin, pri čemer bodo imeli prav
tako pomembno vlogo državne obalne varnostne službe.
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Obnova površinskih boj, ki obkrožajo območje, bo še dodatno prispevala k
spoštovanju te podmorske oaze, njeni ohranitvi, obnovi in izboljšavi kakovosti
okolja z vidika produktivnosti. Iz tega stališča bi bilo treba območje omejiti t.i. zona
buffer, da bi se preprečila vsaka oblika ribolova v bližini vzorčenega območja, vsaj
dokler poteka eksperimentiranje, ki se financira – in to velja še posebej poudariti –
iz javnih (glejte: Dejansko študijo, ki jo financirajo lokalna C.C.I.A.A.;
INTERREG II; INTERREG IIIA) in zasebnih sredstev (Fundacija CRT).
Potrebno je poudariti, da nespoštovanje prepovedi ribolova škoduje dosedaj
opravljenii raziskavi in zmanjšuje tako verodostojnost pridobljenih podatkov kot
ugotovitev!

ZA BIBLIOGRAFIJO GLEJTE TALIJANSKO SEKCIJO

289

STUDIJ POTOPLJENIH UMETNIH ZAGRADA PRI “DOSSO DI S.CROCE” (TRIESTE)

SLOVENO  9-10-2006  11:57  Pagina 289




