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Mizidės – kodėl jų tyrimai aktualūs? 

• Svarbūs zooplanktono 

konsumentai 

 

• Įtakoja žiemojančių žuvų 

mirtingumą 

 

• Vertikalios migracijos paros 

bėgyje (DVM) 

 

– Bentinė – pelaginė jungtis 

 

• Energijos transportas 

Menkės 

Brėtlingiai 
Strimelės 



Mizidžių mėginių rinkimo problemos 
 

 

 

 

 

Kiekybinis išteklių vertinimas 
nelengva ir brangi veikla 

Aktyvių 
mėginių 
rinkimo 
įrankiu 

vengimas 

Dienos 
šviesos ciklo 

įtaka 

Fragmentiškas 
erdvinis 

pasiskirstymas 



Alternatyva – naujoviški metodai 

Pelaginius organizmus sunku matyti vandenyje, tačiau  

galima juos aptikti skleidžiant ultragarsinius signalus 

vandenyje 

ir klausantis jų aido! 

 

Hidrokaustiniai metodai 

 

 

 



Duomenys 

• Mizidžių akustiniai duomenys surinkti priekrantės tyrimų metu 2009 

ir 2010 m. rugpjūčio mėnesiais 

 

• Biologiniai mėginiai ir akustiniai dumenys rinkti 2009 m. spalį atviroje 

jūroje, LEEZ. 

 



Duomenų rinkimas 

Tucker’io tralas 
Daugiadažnė akustika 

38, 120, 200 kHz 



Skirtingi organizmai skirtingai atpindi įvairių dažnių 

akustinius signalus – dažnio atsakas 

pagal Korneliussen and Ona, 2003 



Dažnio atsakas – prieš filtravimą 

Tralavimo 
sluoksnis - žuvys 

38 kHz 120 kHz 200 kHz 



Dažnio atsakas – po filtravimo naudojant 5x5 langą  

38 kHz 120 kHz 200 kHz 

Trawling 

layer 



Dažnio atsakas – po filtravimo naudojant 7x7 langą  

38 kHz 120 kHz 200 kHz 



Žuvų filtravimas panaudojant vaizdų analizės metodus 

3x3 5x5 7x7 

3x3 5x5 1x1 Pirminiai 

-60 dB 

-65 dB 

Pirminiai 



Žuvų filtravimas panaudojant vaizdų analizės metodus 

pirminiai duomenys 

Tralavimo 
sluoksnis su 
žuvimis 

38 kHz 120 kHz 200 kHz 



Žuvų filtravimas panaudojant vaizdų analizės metodus 

žuvys pašalintos maskavimo būdu 

38 kHz 120 kHz 200 kHz 



Žuvų filtravimo metodų palyginimas 

Maskavimas 

Žuvies 

atspindys 

Stiprus 

komponentas 

Silpnas 

komponentas 

  Echogramos dalis klasifikuojama kaip kaip žuvis ir ištrinamas 

Echogram dalis klasifikuojama kaip be žuvų   

7 pingai 

7 akustiniai 

vertikalūs 

mėginiai  

Filtravimas pagal  

dažnio askaską 



Problemos darbo metu 

plekšnės pelagėje nakties metu 

90-95% akustinės energijos žuvyse atpindi plaukiajamoji pūslė 

 

Plekšnės neturi plaukiajamosios pūslės 

 

Labai mažai žinoma apie jų akustines savybes 

 

Gali būti, kad plekšnių akustinis atspindys yra panašus į mizidžių 



Plekšnės pelaginių tralų laimikiuose 
2010 m. rupjūčio mėn. priekrantės tyrimai 



Mizidžių erdvinis pasiskirstymas priekrantėje 2009 m. 

rupjūčio mėn. 



Mizidžių erdvinis pasiskirstymas priekrantėje 2010 m. 

rupjūčio mėn. 



Darbai ateityje 

• Mizidžių akustinio atspindžio ir jų gausumo ir biomasės 

priklausomybės nustatymas kiekybiniam vertinimui 

naudojant hidroakustinius duomenis 

 

• Plekšnių akustinių savybių tyrimai 



Ačiū už dėmesį! 


