Polish

Molo w Busselton - Busselton Jetty
Witamy Panstwa w Podwodnym Obserwatiorium w Busselton przy Busselton Jetty (molo, na ktorym
Panstwo sie znajduja). Prosze zachowac uwage przy przemieszczaniu sie na schodach, w nizszych
czesciach swiatlo jest ograniczone. Prosze zostawic plecaki i torby za lada w slepiku Obserwatorium.

1. Podwodne Obserwatorium (UWO)
UWO to cylindryczny betonowy budynek wazacy okolo 550 ton. Zostalo zbudowane w porcie
Fremantle i przetranspotrowane do Busselton przy uzyciu holownika. Konstrukcja jest
przymocowana do dna oceanu za pomoca srub o dlugosci 18m i kosztowala 3,6 milionow dollarow.
Dziekujemy Panstwu za wizyte i mamay nadzieje, ze pozostawimy mile wspomnienia.
2. Strefa plywow
Strefa plywow to powierzchnia brzegu oceanu wyznaczona liniami przyplywu i odplywu. Srodowisko
to cechuja bardzo duze zmiany warunkow fizyczno – chemicznych, organizmy (skorupiaki – kraby,
malze, slimaki, chitony) zyjace w niej sa wyeksponowane na ciagle turbulencje, wiatry i naswietlenie
sloneczne. Plywy w Busselton sa bardzo male (okolo 1m), gorna strefa znajduje sie w ¾ czesci okna i
dolna przy dolnej ramie okna. Dla ciekawostki - pływy na Bałtyku są prawie niewidoczne. Jest to
spowodowane brakiem szerokiego połączenia z oceanem.
3. Przybrzezna otwarta strefa morska
Okna w tej strefie ukazuja drewniane pale i kolonie zamieszkujacych ich organizmow – w wiekszosci
sa to bezkregowce. Cien zapewnia im komfortowy rozwoj i rozmnazanie. Prosze zwrocic uwage na
piekna kolorowa rafe koralowa zamieszkujaca drewniane pale. Duze zroznicowanie biologiczne
zapewniaja 2 prady morskie – poludniowy Leeuwin I polnocny Capes. Najczesciej zauwazane ryby w
tej strefie to australijskie sledzie, zoliecie (Yellowtail Scad) i Silver Trevally.
4. Strefa srodkowa
Glowne podwodne stworzenia zamieszkujace ta strefe (na palach) to gabki, oslonice i korale miekkie.
Zarosniecie jednego pala zajmuje okolo 10 – 12 lat. Prosze zworocic uwage na rozgwiazdy (starfish),
slimaki nagoskrzelne (nudibranch), ogorki morskie i male rybki ukrywajace sie w zakamarkach rafy.

5. Dno oceaniczne
Cztery okna ukazuja konstrukcje widoczne ponizej mola. Prosze zwrocic uwage na gruzy
pozostawione po pozarach i zimowych sztormach, zapewniaja one oslone dla wielu stworzen
zyjacych w tej strefie. Najczesciej spotykane to matwy (cuttlefish), osmiornice, plaszczki, dretwy
morskie, Port Jackson i Wobbegong rekiny. Jezeli naleza Panstwo do tzw. szczesciarzy prosze
wypartywac foki i lwy morskie, ktore czasami pojawiaja sie i mozna zrobic z nimi “selfie”.
Okno trawy morskiej
To okno pokazuje nam jak zatoka Geographe Bay wygladalaby bez struktury mola. Rozcierajaca sie
wszedzie trawa morska pokrywa 85% zatoki i gra bardzo wazna role w zyciu (dorastaniu) mlodych
ryb. Widoczna kotwica to 130 lat stara oryginalna kotwica uzywana do cumowania statkow.

