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ΔΗΑΓΧΓΖ

Τα ζαιάζζηα ζειαζηηθά επηδεηθλύνπλ κεγάιε

πνηθηιία ζηξαηεγηθώλ θαηά ηελ ζήξεπζε. Ο

πςειόο ξπζκόο Brain-to-body Mass Ratio

(BMR) ησλ Οδνληνθεηώλ είλαη άκεζα

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλάπηπμε αζπλήζηζησλ

ζηξαηεγηθώλ ζήξεπζεο. Είλαη γλσζηό όηη νη

θπζεηήξεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ ήρνπ κε ζθνπό

ηελ επηηπρή ζήξεπζε. Παξνπζηάδνπκε ηελ

ζηξαηεγηθή ζήξεπζεο πεξίπνπ 300 δειθηληώλ

ησλ εηδώλ Lagenodelphis hosei (Εηθόλα 1) θαη

Steno bredanensis (Εηθόλα1), πνπ

πξνζδηνξίδεηαη από ηελ παξαγσγή πςειήο

έληαζεο ήρσλ.

ΜΔΘΟΓΟΗ

Σηηο 5 Δεθεκβξίνπ 2003 ερεηηθέο θαηαγξαθέο

εθηειέζηεθαλ ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ

Santiago Island, ζην Αξρηπέιαγνο ηνπ

Πξάζηλνπ Αθξσηεξίνπ (Εηθόλα 1). Τα βάζε

ζηελ πεξηνρή παξαηήξεζεο θπκαίλνληαη

κεηαμύ 2100 θαη 2700 κέηξσλ, ελώ γηα ηελ

θαηαγξαθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζπξόκελν

ζηεξενθσληθό πδξόθσλν ηύπνπ Benthos

AQ4. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηπέδνπ

αθνπζηηθήο πίεζεο (SPL) θαη ηνπ ιόγνπ ήρνπ

πξνο ζόξπβν (S/N) ρξεζηκνπνηήζεθε ην

πξόγξακκα Matlab.

Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο θάλακε ηελ παξαδνρή

όηη ηα επίπεδα έληαζεο ήρνπ δελ επεξεάδνληαη

από ηελ ζέζε ηνπ θεθαιηνύ ησλ δειθηληώλ ζε

ζρέζε κε ην πδξόθσλν αλά κνλάδα ρξόλνπ.

Επηπιένλ εμαηηίαο ηνπ αξηζκνύ ησλ δειθηληώλ

κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ε πεγή ζηα

1852 κέηξα εθπέκπεη ηζνηξνπηθά

πξνζνκνηάδνληαο ελεξγό ζόλαξ 300

ζηνηρείσλ. Τέινο αζξνίζακε (i) S/N ratio ζε

dB (ii) ηηο ζθαηξηθέο απώιεηεο δηάδνζεο ηνπ

ήρνπ γηα 1852 θαη 1000 κέηξα ζε dB (iii) ηνλ

ζόξπβν πεξηβάιινληνο ζε dB γηα ηελ

θπξίαξρε ζπρλόηεηα(12khz) ρξεζηκνπνηώληαο

ηηο θακπύιεο Wenz (Εηθόλα 2)

(iv) ηνλ ζόξπβν πεξηβάιινληνο ζε dB γηα ην ζύλνιν ησλ ζπρλνηήησλ

0-22500 Hz (θακπύιεο Wenz) (v) ηνλ ζπληειεζηή απνξξόθεζεο ζε

dB/km (Εηθόλα 2). Δελ ειήθζεζαλ ππόςε νη απώιεηεο ζθεδάζεσο θαη

δηαξξνήο ηνπ ήρνπ. Λόγσ ηεο κηθξήο απόζηαζεο κεηαμύ πνκπνύ θαη

δέθηε δελ ειήθζεζαλ ππόςε νη απώιεηεο από αλαπήδεζε βπζνύ

θαζώο θαη από δηάδνζε ιόγσ βαζέσο ερεηηθνύ δηαύινπ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Τα δειθίληα παξήγαγαλ ήρνπο κε ιόγν S/N 38dB, θαηαγεγξακκέλν ζε

εθηηκώκελε απόζηαζε 1 λαπηηθό κίιη, θαη κε SPL ππνινγηζζέλ σο 178

θαη 183 dB re 1κPa γηα απνζηάζεηο 1000 κέηξα θαη 1852 κέηξα

αληίζηνηρα (Εηθόλα 2). Πξόθεηηαη γηα ηνλ πξώην ππνινγηζκό SPL

Κεησδώλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ (in situ).

ΤΕΖΣΖΖ
Τα απνηειέζκαηά καο επηδεηθλύνπλ επίδξαζε έληνλσλ ήρσλ ζε ςάξηα

παξαγόκελσλ από δειθίληα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. Γηα πξώηε θνξά

ππνινγίδεηαη ν ιόγνο S/N θαη ην επίπεδν SPL, απνθεηθλύνληαο όηη ηα

δειθίληα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ παξαγσγή έληνλσλ ήρσλ θαηά ηελ ζήξα

(Εηθόλα 3). Πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην όπνπ εθαξκόζηεθε αλάινγν

SPL ζε ςάξηα πξνθάιεζαλ πνιιαπιέο βιάβεο, κέρξη θαη ζάλαην ησλ

ςαξηώλ.

Πεξηπηώζεηο Νεπξνινγηθήο δηαηαξαρήο έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζε

αλζξώπνπο δύηεο πνπ εθηέζεθαλ ζε έληνλν ππνβξύρην ήρν (SPL 160-

180dB re 1κPa γηα 15 ιεπηά). Σπκπηώκαηα κεηαμύ άιισλ θαηά ηε

δηάξθεηα ηεο έθζεζεο θαη γηα δηάζηεκα έσο 6 εβδνκάδσλ ήηαλ

θξαδαζκνί θεθαιήο, δαιάδα, ππλειία, θαζώο θαη αδπλακία

ζπγθέληξσζεο.
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Εικ .3: Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ ερεηηθνύ απνηειέζκαηνο 300 δειθηληώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζήξαο από δύν ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα

(Adobe Audition, Matlab 2007). Σηα δεμηά παξνπζηάδεηαη ερνεληνπηζκόο ελόο δειθηληνύ.

Εικ. 1: Αξηζηεξή θωηνγξαθία: Δειθίλη ηνπ είδνπο Lagenodelphis hosei. Σην θέληξν ε γεωγξαθηθή ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Santiago Island

(Πξάζηλν Αθξωηήξην) όπνπ έγηλε ε ερεηηθή θαηαγξαθή. Δεμηά θωηνγξαθία: Δειθίλη ηνπ είδνπο Steno bredanensis.

Εικ.2: Μέζνδνο ππνινγηζκνύ SPL. Σηα αξηζηεξά παξνπζηάδνληαη νη θακπύιεο Wentz, από ηηο νπνίεο ππνινγίζηεθε ν ζόξπβνο

πεξηβάιινληνο γηα ηελ θύξηα ζπρλόηεηα 12 Khz, αιιά θαη γηα ηελ γθάκα ζπρλνηήηωλ 0-22000 Hz. Σην θέληξν ε γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ

ζπληειεζηή απνξξόθεζεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σηα δεμηά παξνπζηάδεηαη θαηόπηλ κεγέλζπλζεο ε θεληξηθή ζπρλόηεηα 12 Khz.

Αμίδεη λα ζεκεηωζεί ε «ζπλέρεηα» ηνπ ήρνπ αθόκε θαη κεηά από πνιιαπιέο κεγελζύλζεηο.
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SPL=34dB(S/N)+20logr(60dB/65dB)+43dB+38dB+3dB=178/183dB
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