
Morje zdaj še pod radarskim nadzorom
Spremljanje tokov in valov Na Morski
biološki postaji inArsu bodo vedeli vse
Piran - Morska biološka po-
staja Piran (MBP) je skupaj
z italijanskimi kolegi iz Mi
vzpostavila naprednejši sistem
merjenja valov in tokov v Trža-
škem zalivu. Novi radar, tretji
na vzhodni obali Jadrana, pri-
kaže tokove in valove z naj-
več polurno zamudo in jih lah-
ko napove do 48 ur vnaprej.
Jadransko morje je namreč
eno najbolj ogroženih obmo-
čij v Sredozemlju, Tržaški za-
liv pa eden najbolj ogroženih v
Jadranu.

BORIS ŠULIGOJ
Morje nenehno spreminja svoj
tok, od poznavanja njegove dina-
mike pa sta odvisna učinkovitost
pri preprečevanju posledic nesreč
in zagotavljanje varnosti na morju.
Pri razlitju nafte ali drugih nevar-
nih snovi je reševanje okolja zelo
odvisno od natančnosti poznava-
nja dogajanja na morski površini.
To se spreminja iz ure v uro in je
odvisno od vremenskih vplivov.
MBP meri valove, jakost in smer

tokov na oceanografski- postaji
Vida pred Piranom, Arso pa je lani
dodatno postavil še opazovalni boji
Zarja in Zora pred Debelim rtičem
in na sredini Tržaškega zaliva.
Nadzor Tržaškega
in Piranskega zaliva
Večino denarja za postavitev
190.000 evrov vrednega radar-
skega sistema je MBP dobila kot
partnerica evropskega projekta za
krepitev zmogljivosti v boju proti
onesnaženju Jadranskega morja
z nafto, strupenimi in nevarnimi
snovmi (IPA - HAZADR). Junija
lani so k piranski cerkvci sv. Jurija s
helikopterjem pripeljali zabojnik z
merilnimi napravami, dve oddajni
anteni so postavili pod oboke cer-
kve in še dve na streho gledališča
Tartini, 12 sprejemnih anten pa
so namestili na ograjo na pobočju
piranskega klifa. Pred nekaj mese-
ci je začel delovati enak in dopol-
njujoč sistem na italijanski strani v
Nabrežini, kjer je sedež Inštituta za
oceanografijo in eksperimentalno
geofiziko OGS iz Furlanije - Julijske

krajine. Za sliko površinskih tokov
je namreč treba združevati podat-
ke obeh sistemov, ki opravljata
meritve v celotnem Tržaškem in
Piranskem zalivu; na jugu do črte
rt Savudrija-Gradež. Za popolno
sliko bi morali na slovenski (naj-
bolje na Debelčem rtiču) ali itali-
janski obali postaviti še en radarski
sistem, za kar si prizadevajo v obeh
državah.
Podatki na spletu
Antene oddajajo radijsko valovanje
na frekvenci 25 megaherzev, vsak
oddajnik ima moč sedem vatov,
tako da ne vplivajo na zdravje. Ra-
darski sistem bo neprecenljiv tudi
pri iskanju in reševanju na morju,
sledenju nekaterih vrst meduz in
planktona, pri simulacijah širitve
hranil in oceni vplivov estuarija na
okoliško morje. Radarsko opazo-
vanje pa ne zaznava gibanja morja,
če na gladini ni vsaj majhnih valov,
od katerih se odbijajo radijski valo-
vi. Prav tako slabše deluje, če dežu-
je. Predvidoma jeseni bodo podat-
ki javno dostopni tudi na spletni
strani MBP.
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Na ograjo na pobočiu klifa ie nameščenih 12 sprejemnih anten.
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TorekDržava: Slovenija

Doseg: 157.000

Stran: 11

Površina: 249 cm2 1 / 1


