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પ્રથમ પેજનયું લખાણ

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને ગયુજિાતના ક્ષતે્ર-સતિીય MPA મેનેજસ્સ માટે સંિક્ક્ષત વવસતાિ વયવસ્ાપન પિ તાલીમ સંસાધન સામગ્ી

મૉડ્યુલ 1:  દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓનો પરિચય 
મૉડ્યુલ 2:  સમગ્ર પયયાવિણ અને વવકાસના સંદર્ભમાં દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને નનવસનતતં્રની સેવાઓ
મૉડ્યુલ 3:  વવકાસ અને પયયાવિણ માટેના આયોજનમાં દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા સંિક્ષણ સાથે સંબંધધત ચચતાઓન ેમયુખ્યપ્રવાહ સાથે જોડતાં
મૉડ્યુલ 4:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિો અને ટકાઉ મત્ય ઉદ્ોગ સંચાલન
મૉડ્યુલ 5: દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રો, જવૈવવવવધતા અને સંિક્ક્ષત વવસતાિોના સંચાલન માટે શાસન, કાયદો અને નનતીઓ
મૉડ્યુલ 6:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંબંધધત મયુદ્ાઓનયુ ંઆકલન અને નનિીક્ષણ
મૉડ્યુલ 7:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ સંિક્ક્ષત વવસતાિોના અસિકાિક સંચાલનનયુ ંઆયોજન
મૉડ્યુલ 8:  દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના સંિક્ષણ અને સંચાલન સંબંધધત મયુદ્ાઓ અંગે સંવાદ
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GIZ એ જમ્ભન સિકાિની માલલકીનયુ ંનફાિહહત સાહસ છે જ ેટકાઉ વવકાસમાં સહાય કિે છે.

આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીન ેરાિત સિકાિના પયયાવિણ, વન અને આબોહવામાં ફેિફાિના મતં્રાલયની સાથે રાગીદાિીમાં, ઇંડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ હેઠળ, ‘કંઝવવેશન એનડ સસે્ઇનેબલ 
મેનેજમેન્ટ ઑફ એગ્ઝસ્સ્ગ એનડ પોટેંક્શયલ કૉસ્લ અને મિીન પ્રોટેકે્ડ એિીયાઝ (CMPA)’ પ્રોજકે્ના માનવક્ષમતા વવકાસના ઘટક હેઠળ વવકસાવવામાં આવેલ છે. એ CMPA પ્રોજકે્ને પયયાવિણ, 
પ્રકૃતતસંિક્ષણ, ઇમાિત અને આણ્વક સયુિક્ષાના જમ્ભન સિકાિના મતં્રાલય (BMUB) દ્ાિા સેવાિત કિવામાં આવેલ છે જનેે ઇન્ટિનશેનલ કલાઇમેટ ઇનનક્શયેટીવ (IKI) હેઠળ રંડોળ પૂરં પાડવામાં આવેછે. 
એ CMPA પ્રોજકે્ન ેરાિતના ચયુનનદા િાજ્ોમાં અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે અને તે વન, મત્યઉદ્ોગ અને માધયમ ક્ષતે્રના હહત ધાિકોની ક્ષમતાના વવકાસ પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. 

્ડો. શ્ી કંબોજના માગ્સદશ્સન હેઠળ:
રડિેક્િ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. વીબીમાથયુિ, રડિેક્િ, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ.જ.ે માઇકલવરકલી, ટીમલીડિ, CMPA પ્રોજકે્, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિતના દ્ાિા સંકલન અને 
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ડૉ. નીિજ ખેિા, વરિષઠ સલાહકાિ, ઇનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત
ડૉ. કે. ક્શવાકયુમાિ, વજૈ્ાનનક, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા
ડૉ. સાિંગ કયુલકણણી, દરિયાઈ જીવવવજ્ાની, ઇંરડયન ઇગસ્સ્ટયયુટ ઑફ સ્યુબા ડાઇવવગ એનડ એકવેહટક સપોટ્સ્ભ (IISDA)
ડો. આિ.ડી. કંબોજ, ડાયિેક્િ,ગીિ ફાઉનડેશન

લખાણ અને સંપાદન યોગદાન:
ડૉ. જ.ેએ. જહોનસન, વજૈ્ાનનક ડી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. િમેશ ધચન્ાસામી, વજૈ્ાનનક સી, વાઇલડલાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. ડી. અધવાન, પ્રોજકે્ એસોક્શએટ, વાઇલડ 
લાઇફ ઇગસ્સ્ટ્ૂટ ઑફ ઇંરડયા; ડૉ. પ્રદીપ મહેતા, સશંોધન અને કાય્ભક્રમ સંચાલક, અથ્ભવૉચ ઇગસ્સ્ટૂ્ટ ઑફ ઇંરડયા; શ્ીલ્યુક મેનનડસ, લખેક, રફલ્મકાિ અને તમડીયાની તાલીમ આપનાિ, મયુંબઈ; શ્ીએસ. 
ગોપી રક્રષના વારિયાિ, પ્રાદેક્શક પયયાવિણ સંચાલક, PANOS દક્ક્ષણ એશીયા [મૉડ્યુલ 8]; શ્ી ડેિીલડી’ મોને્ટ, અધયક્ષ, ફૉિમ ઑફ એનવાયિમેન્ટલ જનયાલલસ્્સ ઑફ ઇંરડયા (FEJI) [મૉડ્યુલ 8]; ડૉ. 
ડક્ભ  એસેનડોફ્ભ , પત્રકાિ અને મીરડયા ટે્નિ, જમ્ભની [મૉડ્યુલ 8]; સયુશ્ી અતતયા અનીસ, સંચાિ નનષણાત, ઈનડો-જમ્ભન જવૈવવવવધતા કાય્ભક્રમ, GIZ રાિત; શ્ીસંજય દવે, ચિખા અને શ્ીરિત પટેલ, MASS 
ગયુજિાત [કાચબા ના બચાવ અને ચેિની સામૂદાયયક િોપણીના કેસના અભયાસ]; ડૉ. આિ. િમેશ અને ટીમ, NCSCM [નનવસન તતં્રની સેવાઓ, જમીની અને દરિયાઈ નનવસન તતં્રો વચ્ેનો તફાવત, જી.આઈ.
એસ.]; સયુશ્ી હેલલના જોલલી [આર્થક મૂલ્ાંકનની િીતો અને ઉદાહિણો]; સયુશ્ી જાનકી તેલી [વે્લશાક્ભ ના કેસના અભયાસયુ]; 

ર્ડઝાઇન:
ઍસપાયિ રડઝાઇન, નવી રદલલી

અંગ્ેજી થી ગયુજિાતીમાં ભાષાંતિ
કટટગએજ ટ્ાસ્સલશેન સર્વલસસ પ્રા. લલતમટેડ. 

ફોટો:

નીિજ ખેિા, જ્ાં સયુધી બીજા કોઈને કે્રરડટ ના અપાયેલ હોય.

દાવો જતો કિવો:
આ તાલીમ સંસાધન સામગ્રીએ પ્રગતતશીલ કાય્ભ છે. આ પ્રકાશનમાં સામેલ સામગ્રીનો માત્ર શૈક્ષન્ણક હેતયુઓ માટે ઉપયોગ કિવાનો છે. તેને સંપારદત, વવકલસત અને સંકલલત કિવાનયુ ંકાય્ભ જમેના નામ 
આપવામાં આવેલ છે તે લખેકો, યોગદાન આપનાિાઓ અને સંપાદકો દ્ાિા કિવામાં આવેલ છે અને તે GIZ અથવા તેના રાગીદાિોના મતંવયોનયુ ંપ્રતતબબબ પાડતયુ ંહોય તેવયું જરિી નથી. એ મયુખ્ય લખાણને તે 
લખાણમાં દશયાવયા મયુજબ, દસતાવેજીત અને પ્રકાક્શત સંદરભો/સંસાધનોમાંથી સજ્ભવામાં અને સંપારદત કિવામાં આવેલ છે. એ મયુખ્ય લખાણને ત્ાિબાદ રફલડ-લેવલના MPA મેનેજસ્ભ, વરિષઠ MPA મેનેજસ્ભ, 
માધયમના વવદ્ાથણીઓ અને તાલીમ આપનાિાઓ માટેની તાલીમ સામગ્રી તિીકે વવકસાવવા માટે સંપારદત કિવામાં આવેલ છે તેમજ તેનયુ ંવૈયકકતકિણ કિવામાં આવેલ છે. આ દસતસવેજના સજ્ભનમાં જરિી 
કાળજી િાખવામાં આવેલી છે છતાં, એમાં આપવામાં આવેલ માહહતી અથવા ઉદાહિણોના અધધકૃતપણા, ખિાપણા, પતૂ્ભતા કે પૂણ્ભતા અંગે પ્રકાશક, સંપાદકો અને લખાણમાં યોગદાન આપનાિાઓ કોઈ 
જવાબદાિી લતેાં નથી. કોઈપણ રૌગોલલક નકશા ફકત માહહતીના હેતયુ માટેજ છે અને તે આતંિિાષટ્ીય સિહદો અને વવસતાિની માન્યતા ધિાવતા નથી, પ્રકાશક નકશાઓની ચોકસાઇ માટે કોઈ દાવો કિતા 
નથી કે તેમાં દશયાવેલી માહહતીના ઉપયોગથી પરિણમતી કોઈપણ  જવાબદાિી ગ્રાહ્ય િાખતા નથી. આ તાલીમ અંગે િહેલાં તમાિા પ્રતતરાવો અથવા સૂચનો neeraj.khera@giz.de પિ મોકલી શકો છો.

mailto:neeraj.khera@giz.de


Summary

This module has been designed to provide the required information on different coastal and marine 

ecosystems, critical marine habitats, their importance and assessment. It will also help participants in 

identification of species found in coastal and marine ecosystems. This will equip them with assessment 

methodologies of different critical habitats species. This module will be delivered through different learning 

techniques, comprising class room session, and hands-on assessment practice in contained pool as well as 

open-water conditions. Hands on experience will be provided on all important topics covered in this module 

for better understanding of the coastal and marine habitats and the associated species. As a part of this 

module, exposure visits will be organized to beach, intertidal and mangrove ecosystems.

સાિાંશ

આ મોડયયુલ દરિયાકાંઠાના અને દરિયાના વવવવધ નનવસનતતં્ર, જોખમી દરિયાઈ વસવાટ, તેની જરરિયાત અને આકાિણીની જરિી માહહતી 
આપવા માટે રડઝાઇન કિવામાં આવેલ છે. તે વવદ્ાથણીઓ (સહરાગીઓ)ને દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ નનવસનતતં્રમાં જોવા મળતી પ્રજાતતઓન ે

ઓળખવામાં મદદરપ થશે. આ તેમને વવવવધ જહટલ વસવાટવાળી પ્રજાતતઓની આકલન પદ્ધતતઓથી સયુસજજ કિશે. આ મોડ્યુલ વવવવધ 

અભયાસ પદ્ધતતઓથી સમજાવવાનો છે, જમેાં વગ્ભખંડના સત્ર, અને જાત અનયુરવની આકલન પદ્ધતતઓ -બંધાયેલી તલાવડીમાં અને ખયુલલા 
દરિયાના પાણીમાંનો સમાવશે થાય છે. આ મોડયયુલમાં આવિી લેવાયેલા તમામ અગત્ના વવષય પિ દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ વસવાટો અને 

સંબંધધત પ્રજાતતઓની વધાિે સાિી સમજણ માટે જાત અનયુરવ આપવામાં આવશે આ મોડયયુલના રાગ રપ ેદરિયાકાંઠા, આતંિરિતી, અને 
મેંગ્રોના નનવસનતતં્રની જાણકાિી માટે મયુલાકાતનયુ ંઆયોજન કિવામાં આવશે.

Curriculum on   

Coastal and Marine Biodiversity and Protected Area Management

Module 6
Assessment and Monitoring of 

Coastal and Marine Biodiversity 
and Associated Issues 

For Field-Level MPA Managers

મોડ્યુલ 6
દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને 
સંબંધધત મયુદ્ાઓનયું આકલન અને નનિીક્ષણ 

દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતા અને સંિક્ક્ષત વવસતાિના સંચાલન 
પર પાઠ્યક્રમ

ફિલ્ડ-લેવલના MPA મેનેજરમાટે
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ટંૂકટી સજં્ાઓ 

ASC એકવા સ્ીવોડ્ભ ક્શપ કાઉસ્સીલ

CBD કનવેન્શન ઓન બાયોલોલજકલ ડાઈવર્સટી 

CCRF કોડ ઓફ કંડક્ ફોિ રિસપોંલસબલ રફશિીઝ 

CITES કનવેન્શન ઓન ઇન્ટિનશેનલ ટે્ડ ઇન એડંેંજડ્ભ  સપીલસસ ઓફ વાઇલડ ફૌના એનડ ફલોિા

CMPAs કોસ્લ એનડ મિીન પ્રોટેકટેડ એરિયાસs

CRZ કોસ્લ િે્યયુલશેન ઝોન 

CZMA કોસ્લ ક્ષતે્ર મેનેજમેન્ટ ઓથોિીટીઝ 

DMS રડપાટ્ભમેંટ ઓફ મચ્ભન્ટ ક્શવપગ 

DTEPA દહાણયુ ંતાલયુકા એનવાયિમેન્ટ પ્રોટેકશન ઓથોિીટી  

EEZ એક્કલ્યુલસવ ઇકોનોતમક ક્ષતે્ર 

EIA એનવાયિોંમેંટલ ઇમપેક્ એસેસમેન્ટ

EPA એનવાયિમેન્ટ પ્રોટેકશન એક્

ESA ઇકોલોલજકલી સેનસ્સહટવ એરિયા  

FAO ફૂડ એનડ એગ્રીકલ્ચિલ ઓગયાનાઇઝેશન 

FRA ફોિેસ્ િાઇટ્સ એક્  

ICRW ઇન્ટિનશેનલ કનવેન્શનફોિ ધ િે્યયુલશેન ઓફ વે્લલગ 

ITPGR ઇન્ટિનશેનલ ટ્ીટી ઓન પલાન્ટ જીનેટીક રિસૌર્સસ ફોિ ફૂડ એનડ એગ્રીકલચિ 

MFRA મિીન રફશશગ િે્યયુલશેન એક્ 

SBSTTA સબસીડિી બોડી ઓન સાયલન્ટરફક, ટેકનનકલ એનડ ટેકનોલોલજકલ એડવાઈસ 

UNCCD યયુનાઈટેડ નશેસ્સ કનવેન્શન ટયુ કોમબેટ રડઝર્ટરફકેશન 

UNCLOS યયુનાઈટેડ નશેસ્સ કનવેન્શન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી

UNEP યયુનાઈટેડ નશેસ્સ એનવાયિમેન્ટ કાય્ભક્રમ 

UNFCCC યયુનાઈટેડ નશેસ્સ ફે્મવક્ભ  કનવેન્શન ઓન કલાઇમેન્ટ ચેનજ 

WHC વલડ્ભ  હેરિટેજ કનવેન્શન

WWF વલડ્ભ  વાઈડ ફંડ ફોિ નેચિ

Acronyms

ASC Aquaculture Stewardship Council

CBD Convention on Biological Diversity

CCRF Code of Conduct for Responsible Fisheries 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CMPAs Coastal and marine protected areas

CRZ Coastal regulation zone

CZMA Coastal Zone Management Authorities 

DMS Department of Merchant Shipping

DTEPA Dahanu Taluka Environment Protection Authority 

EEZ Exclusive economic zone

EIA Environmental impact assessment

EPA Environment  Protection Act

ESA Ecologically sensitive area 

FAO Food and Agriculture Organization

FRA Forest Rights Act 

ICRW International Convention for the Regulation of Whaling 

ITPGR International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

MFRA Marine Fishing Regulation Act  

SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

UNCCD United Nations Convention to Combat Desertification

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea

UNEP United Nations Environment Programme

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

WHC World Heritage Convention 

WWF World Wide Fund for Nature
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અભયાસના પરિણામો (અભયાસ પછી કેળવાતી ક્ષમતાઓ)

આ મોડ્યુલ પૂણ્ભ કયયા પછી, વવધયાથણીઓ (સહરાગીઓ) નીચે મયુજબની ક્ષમતા કેળવશે -

•	 રાિતના ચાવીરપ (મહતવની) દરિયાકાંઠા પિના અને દરિયાના નનવસનતતં્ર અને પ્રજાતતઓન ેઓળખી શકશે 

•	 દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાની વસાહતો અને પ્રજાતતઓ માટે વપિાતી ચાવીરપ (મહતવની) આકલન અને દેખિેખની પદ્ધતતઓ વણ્ભવી શકશે 

•	 દરિયાકાંઠા પિની અને દરિયાની જવૈવવવવધતાની તીવ્રતા અને વવસતિણન ેસમજી શકશે- એક વૈશ્વિક વવહંગાવલોકન, રાિત માટે અને તેમના 
િાજ્ માટે ઊંડાણપૂવ્ભક અભયાસ કિશ ે

•	 પાણીની અંદિ દરિયાકાંઠાનયું મોજણી કિશે – દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાની વસાહતોની સ્થિતત અને પ્રજાતતઓની નનિીક્ષણ માટે 

Learning outcomes

After completing this module, the participants are able to

•		 Identify	key	coastal	and	marine	ecosystem	and	species	in	India

•		 Describe	the	key	assessment	and	monitoring	methods	used	for	coastal	and	marine	habitats	and	species

•		 Appreciate	the	magnitude	and	distribution	of	coastal	and	marine	biodiversity-	a	global	overview,	in	India,	

and an in-depth understanding of their State

•		 Conduct	under-water	/	coastal	survey	to	monitor	marine	and	coastal	habitat	features	and	species

•		 જ ેમાહહતી નનિીક્ષણ માટે એકત્ર કિી હોય તેનો અહેવાલ આપશે 

મહતવની સૂચનાઓ

• જ્ાિે વૈશ્વિક અને નનવસનતતં્ર પ્રરક્રયાઓ પિ ધયાન આપવયુ ંખિેખિ જરિી છે, ત્ાિે નનયંવત્રત ક્ષતે્ર પિના પ્રયોગો અને કાળજી પૂવ્ભક તૈયાિ 

કિેલા સવવેક્ષણ અને દેખિેખના કાય્ભક્રમનયુ ંસંપૂણ્ભ પણે ખોટયું  અથ્ભઘટન થાય, જો સૂ્બા ડાઈવવગથી મળેવેલ માહહતીનો સમાવશે કિવામાં  
ના આવે. 

• સૂ્બાએ વજૈ્ાનનક ક્રાંતત લાવી દીધેલ છે કે જનેાથી પાણીની અંદિની વસાહતોનો સીધેસીધો સંપક્ભ  થઈ શકે છે, જ ેજીવાવિણ 

(બાયોસ્ફિયિ) નો મોટો હહસસો ધિાવ ેછે. જ્ાિે ઘણા અગત્ના ખાસ સશંોધનો અસસતતવમાં છે, પણ અમે માનીએ છીએ કે સૂ્બાનો 
મહતવનો ફાયદો દરિયાની વસતી, સમાજ અને પરિસ્થિતતક નનવાસનતતં્ર માટે સીધે સીધા નનિીક્ષણની સયુવવધા આપવાનો છે તેથી વયકકતગત 

સજીવો અને તેમની આસપાસના વવસતાિની પરિસ્થિતતનો સીધો સંપક્ભ  થઈ શકે છે.

•		 Report	based	on	the	monitoring	data

Key messages

•	 While the focus on global and ecosystem processes is indeed imperative, controlled field experiments and 

carefully designed surveys and monitoring programs could be completely misinterpreted if analysis of data 

obtained via scuba is not also incorporated.

•	 Scuba created a scientific revolution by providing direct access to underwater habitats composing a large 

part of the biosphere. While there have been many important specific advances, we believe that the over-

arching benefit of scuba for marine population, community, and ecosystem ecology has been to facilitate 

the direct observation and manipulations of individual organisms and their surrounding conditions..

મહતવના (ચાવી રૂપ) શબ્ો

નનવસનતતં્રનનવસનતતં્ર, વસાહતો, પિવાળાના ખડક, દરિયાઈઘાસ,તૃણ,કાંઠાના ખડકની જવેવવવવધતાના ઉષણ થિાનો, પદ્ધતતઓ, 
આકલન, દેખિેખ, ચતયુષ્ોણ.ત્રાંસી છેદતી દોિી, માનતા ટો બોડ્ભ  (હોડીની પાછળ પાહટયયુ ં(માનતા) બાંધી ટોઇંગ કિવયુ,ં પૃથક્િણ, 
દરિયાઈ સિંક્ક્ષત ક્ષતે્ર, સંકલલત દરિયાકાંઠા ક્ષતે્ર સંચાલન. વસાહત, પિ વાળાના ખડકો, ક્ષતે્ર, પદ્ધતતઓ, આકાિણી, દેખિેખ, 
ચતયુષ્ોણ (સામાન્ય િીતે વસાહતમાં કિવામાં આવતા એક મીટિના ચોિસ વનસપતત અને પ્રાણીઓની ગણતિી માટે), ટ્ાનસેક્સ, 
માનતા ટો બોડ્ભ , પૃથક્િણ, દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંકલલત દરિયાકાંઠા સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર સંચાલન. 

Key terms

Ecosystem; habitat; coral reef; mangroves; sea grass; seaweed; rocky shore biodiversity hotspots; meth-
odology; assessment; monitoring; quadrats; transects; manta tow board; analysis; marine protected area; 
integrated coastal zone management.





6.1  MPA ની આકલન 
નનરીક્ષણ, મૂલ્યાંકન અને 
સમીક્ષષા શષા મષાટે?

સામાલજક િીતે એક જહટલ નનવસનતતં્રનયુ ંમાનવીય દબાણો હેઠળ અસિકાિક સંચાલન 

કિવયુ ંએ વવજ્ાન વવના શક્ય નથી. નનવસનતતં્રના કાય્ભન ેસમજવા માટે પ્રકૃતત વવજ્ાનની 
જરિ પડે છે અને માનવીને વવજ્ાનની જરિ પડે છે. MPA માટેના વવજ્ાનનો સંચાલનની 
જરરિયાત પ્રમાણે ઉપયોગ કિવાનો િહે છે. 

6.1  Why assessment, 
monitoring, evaluation 
and review of MPAs

Effective management of a complex ecosystem under human 

pressure is not possible without science. The natural sciences are 

needed to understand the functioning of the ecosystem and the 

social sciences are needed to understand human-induced problems 

and how they can be solved. The science done for an MPA has to be 

driven by management needs. 





6.2 આકલન આયોજન

દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રમાથી દેખિેખ કાય્ભક્રમ અનવય ેમળેવેલ વજૈ્ાનનક માહહતી ઘણી 
વખત નનવસનતતં્રની કામગીિીની સપષટ સમજ પયુિી પાડે છે. જો કે, નનિીક્ષણ િાખવયુ ં
તે ખચયાળ છે; અને મોટા તતં્રોનયુ ંઅથવા બહયુવવધ ઉદે્શો અને ઘણા મૂલ્ો સાથેના 
સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર હોય ત્ાિે, સામાન્ય િીતે મયયારદત સ્તોતો હોવાને કાિણ ેદેખિેખના 
પ્રયાસો બહયુ કાળજીપૂવ્ભક લક્ક્ષત તેમજ સાિી િીતે રડઝાઇન કિવા જોઈએ. દેખિેખ 

માટે નક્ી કિેલ ખાસ સૂચકાંક શક્ય એટલી વવશાળ મૂલ્ોની શ્ેણી વવષે કાઈક 

માહહતી આપે તેવયુ ંહોવયુ ંજોઈએ.- દાખલા તિીકે, કોઈ તંદયુિસત પ્રાણીની વસતી મોટા 
પ્રમાણમાં નનવસનતતં્રની એકંદિ તંદયુિસતીની પણ સૂચક છે. દિેક સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર માટે 

સંચાલનના ખાસ ઉદે્શો જયુદા જયુદા હોવાથી, દેખિેખ અને મૂલ્ાંકન કાય્ભક્રમના મયુદ્ા 
પણ જયુદા હશે અને તે મયુજબ આકાિણીના પરિણામ પણ જયુદા હશે.

6.2 Assessment Planning

Scientific data obtained from a monitoring programme in a marine 

protected area are often sought to gain a clear understanding of 

the functioning of the ecosystem. However, monitoring is expen-

sive; and the management of large systems or Protected Areas 

with multiple objectives and many values, usually with limited re-

sources, means that monitoring efforts must be carefully targeted 

and well designed. The particular indicators chosen for monitoring 

should if possible provide at least some information on as wide 

a range of values as possible – for example healthy populations 

of an animal with a large home-range will often say something 

as well about the overall health of the ecosystem. Because the 

specific objectives for management will be different for each pro-

tected area, the content of monitoring and evaluation programmes 

for assessing outcomes will be correspondingly diverse



To monitor status of any value, it is usually necessary to decide:

•	 What attributes will be considered;

•	 What indicators of this attribute will be measured/assessed; and

•	 Methods to be used in measuring the indicator.

Table: Example of monitoring attributes, indicators and methods
Value Attributes Indicators Method

Population of an 
endangered animal

Breeding success Number if breeding 
females at sites x,y,z

Mortality rate

Counting nests

Tag and recapture

Integrity of an 
indigenous art

Visibility of artwork

Disturbance level of site

Vibrancy and clarity 
compared with the 
previous years

Evidence of graffiti, 
trampling and soil 
compaction

Photo-monitoring and 
analysis

Photo-monitoring 
and soil compaction 
measures

Level of cooperation 
with local community

Proportion of 
community supporting 
the protected area

Number of incursions 
by local people 
recorded

Report of positive 
progress at meetings

Patrol database 

Subjective quarterly 
reports reviewed

6.2.1  Assessing ecological integrity and threats status

Most Protected Areas are managed to conserve a range –sometimes a vast range – of natural values, 

including ecosystem function and services, biodiversity at all levels from landscape and ecosystem 

through species and population to genetic; and human-wildlife interactions. Monitoring and evaluating 

ecological integrity and threats to it is a significant topic of research and discussion at present. While 

every protected area has its own values and objectives, some organizations have standardized the is-

sues and areas to be measured in each park. For example:

•	 Is the park losing native species?

•	 Are selected indicators within acceptable ranges?

•	 Are herbivores and predators playing their role?

•	 Are biological communities at a mix of ages and spacing that will support native biodiversity?

•	 Are productivity and decomposition operating within acceptable limits?

•	 Is the system cycling nutrients within acceptable limits?

•	 Are key physical processes supporting biodiversity?

•	 What are the key stressors we are concerned about?

To answer such questions and to evaluate the achievement of ecologically-related objectives, monitor-

ing information based on solid science is highly desirable. To obtain such information, indicators are 

chosen for each value, objective or question, and methods to measure and report on these indicators 

are developed. 

The Nature Conservancy’s Conservation Action Planning methodology 48 49 has been used to mea-

sure ecological integrity in many different systems. The process is summarised in Figure xx.

Ratings are often used to report on the status of indicators and outcomes in a ‘report-card’ format 

which can easily be understood by managers. These ratings (usually poor/fair/good/very good or 

A,B,C,D) need to be built on a solid foundation.

કોઈપણ મલૂ્ના દિજજાની દેખિેખ િાખવા માટે, સામાન્ય િીતે નીચે મયુજબ નક્ી કિવાનયુ ંજરિી છે: 

•  ક્યા લક્ષણો ધયાનમાં લેવામાં આવશે;

•  આ લક્ષણના ક્યા સૂચકની માપણી/ આકલન કિવામાં આવશે; અને 

•  સૂચકને માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાની પદ્ધતત.

કોષટક: લક્ષણો, સૂિક અને પદ્ધતિનું ઉદષાહરણ 

મૂલ્ો લક્ષણો સૂચકો પદ્ધતત

એક લુપત થતાં પ્ાણીની
વસતી 

સંવધ્મનમાં સિળતા સ્થળ X,Y,Z પર સંવધ્મન કરતી 
માદાની સખં્ા

મતૃ્ ુદર 

માળાઓની ગણતરી 

ટેગ એન્ડ રેકપચર 

સવદેશી કલાનું સાતત્ય આટ્મવક્મ  દ્રશરતા

સસાઇટ પર ખલેલ નું સતર 

આગલા વર્ષોની સરખામણીએ 
ગતતશીલતા અને સપષટતા 

ગંદુ લખાણ,માટીની ઘનતા 
અને માટી ખૂંદવાના પુરાવા 

િોટો દેખરેખ અને પૃથક્કરણ 
પૃથક્કરણ 

િોટો દેખરેખ અને માટી 
ઘનીકરણ માપણી 

સ્થાનનક સમાજ સાથે  
સહકારનું સતર 

કેટલા પ્માણમાં સમાજ 
સંરક્ક્ષત વવસતારન ેટેકો  
આપે છે. 

સ્થાનનક વસતી દ્ારા કરારેલા 
અતતક્રમણની નોંધ 

મીટટગમાં થરેલ હકારાત્મક 
પ્ગતતનો ફરપોટ્મ  

પેટ્ોલ ્ેડટાબેઝ 

વવર્રાત્ત્મક વરિમાસસક 
અહેવાલોની ટ્મની સમીક્ષા

6.2.1  પારિસ્સ્તતક તંત્રની અખંર્ડતતા અને જોખમના સતિનયુ ંઆકલન 

ઘણા સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રોનયું, કયુદિતી મૂલ્ની શ્ેણીઓના – ઘણી વખત વવશાળ શ્ેણીઓના – નનવસનતતં્રની કામગીિી અને સેવાઓ સહહત, 

દિેક સતિે જવૈવક વવવવધતા- ધિતીના વવસતાિ અને નનવસનતતં્ર થી પ્રજાતતઓ અને વસતી થી જનીનવવજ્ાન, અને માનવ- વન્યજીવો 
વચ્ ેરક્રયાપ્રતતરક્રયા ચાલતી હોય તે થિાનના સંિક્ષણ માટે સંચાલન કિવામાં આવે છે. પારિસ્થિતતક અખંરડતતા અને જોખમોની 
દેખિેખ િાખવી (અહી માપવાનો અથ્ભ) અને આકાિણીકિવી તે આ મોડયયુલમાં સશંોધન અને ચચયામાટે નોંધપાત્ર વવષય છે. જ્ાિે 

દિેક સંિક્ક્ષત ક્ષતે્રન ેપોતાના મૂલ્ો અને ઉદે્શો હોય છે, અમયુક સંથિાઓએ મયુદ્ાઓન ેઅને ક્ષતે્રોન ેદિેક ઉદ્ાનમાં માપવા માટે 

ધોિણથિાપન કિેલ છે. ઉદાહિણ તિીકે 

•	 શયુ ંઉદ્ાનમાં થિાનીય પ્રજાતતઓનો લોપ થઈ િહ્યો છે? 

•	 શયુ ંપસંદ કિેલા સૂચકો સવીકાય્ભ શ્ેણીમાં છે? 

•	 શયુ ંતૃણરક્ષી અને પ્રાણીના ક્શકાિી પ્રાણીઓ તેમાં રાગ રજવ ેછે? 

•	 શયુ ંવય અને પ્રજાતતઓના અતંિ તમશ્ણના જવૈવક સમાજો થિાનનક જવેવવવવધતાન ેટેકો આપે છે? 

•	 શયુ ંઉતપાદન અને વવઘટન સવીકાય્ભ મયયાદામાં ચાલી િહ્યા છે? 

•	 શયુ ંતંત્ર પોષકતતવો સવીકાય્ભ મયયાદામાં પયુનિાવર્તત કિે છે? 

•	 શયુ ંચાવીરપ પ્રરક્રયાઓ જવૈવકવવવવધતાને ટેકો આપે છે? 

•	 ક્યા ચાવીરપ તણાવ દાયક સંબંધધત પરિબળો બાબતે ધયાન આપવાનયુ ંછે ? 

આવા પ્રશ્ોના જવાબ આપવા માટે અને પારિસ્થિતતક તંત્ર સંબંધી ઉદે્શોની લસનદ્ધઓના મૂલ્ાંકન માટે, મજબતૂ વવજ્ાનના પાયા પિ 

ઊરીકિેલી માપણીની માહહતી ખયુબજ ઇચ્છનીય છે. આવી માહહતી મળેવવા માટે દિેક મલૂ્, ઉદે્શય અથવા પ્રશ્ માટે સૂચકો પસંદ 

કિવામાં આવે છે અને આ સૂચકોની માપણી અને અહેવાલ માટે પદ્ધતતઓ વવકસાવવામાં આવે છે. 

ધ નેચિ કંઝિવનલસસ કંઝવવેશન એક્શન પલાનનગ મેથોડોલોજી 48 49 ઘણા જયુદા જયુદા તતં્રોમાં પારિસ્થિતતક અખંરડતતા માપવા માટે 

ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ પ્રરક્રયા આકૃતત XX માં સંક્ક્ષપતમાં દશયાવેલ છે. 

(અહેવાલ) માં સૂચક નયું સતિ અને પરિણામ દિ નનધયાિણ ના રપમાં એક “અહેવાલ પવત્રકા” ના ફોમ્ભમાં દશયાવવામાં આવે છે જ ે

મેનેજિો દ્ાિા આસાનીથી સમજી શકાય છે. આ દિ નનધયાિણ (સામાન્ય િીતે નબળયુ/ંઠીક/ સારં/બહયુ સારં અથવા એ, બી, સી, ડી) 
મજબતૂ પાયા પિ ઊરા કિવા જોઈએ.
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(કેસ સ્ડી – NCSCM દ્ાિા- કચ્છના અખાતનયું રિપોટ્ભ  કાડ્ભ ) ..  . 

આકૃતત: આકલન પ્ફક્રરાના મહતવના 4 તબક્કા 

[case study: Report Card of Gulf of Kachchh by NCSCM) ..  . 

Figure: The Nature Conservancy’s Conservation Action Planning methodology for Monitoring Ecological integrity

Figure: The four major phases of the assessment process 

કેનદ્રરીર જવૈવવવવધતા લક્ષો નક્કી કરી-ઓળખી- આરોજન માટે ધરાનમાં રાખો અને તમામ જવૈવવવવધતાને આવરી લો

કેનદ્રરીર જવૈવવવવધતાના લક્ષો માટે પાફરસ્સ્થતતક લક્ષણોને નક્કી કરો-ઓળખો (TNC ટર્મનોલોજી જનેે પ્જાતતઓ અને નનવસનતંરિના 
સંરક્ષણ માટે ખાસ લક્ક્ષત કરી નક્કી કરેલા છે) –પફરબળો જ ેલક્ષણો નકકી કરે અને વહેં ચણીને મરયાફદત કરે જમેાં- જવૈવક વવઘટન, 
અવકાશી માળખા, જવૈવક પ્તતફક્રરાઓ, પરયાવરણીર અસરો અને એકસાથે જો્ડરેલા રહેવાની સ્સ્થતત, ઉપરાંત કદ, પફરસ્સ્થતી અને 

ભૂતમદશર (જમીન ખ્ડકાળ છે કે સપાટ વવગેરે) સંદભભે – નો સમાવેશ થાર છે.

ચાવીરૂપ (મહતવના) લક્ષણો માટે સૂચકો નક્કી કરો –ઓળખો- (જો જવેવવવવધતા ને સંરક્ક્ષત કરવી હોર તો જનેે જાળવી રાખવા પ્ેડ 
તેવા લક્ષણો) –જ ેસવાસ્થરનંુ લક્ષ દશયાવે, હહતધરાવનારાઓને સવીકાર્મ હોર, જોખમને દશયાવે, જોખમની વહેલી સૂચના આપે, ખચ્મમાં 

પરવ્ેડ, અને સરળતાથી સરખામણી કરી શકાર.

સૂચકનું સતર માપો ––(ઉદાહરણ તરીકે િેરિારની કુદરતી શ્ેણી માનવીર િેરિાર ને ઓળખી તેમની વચે્નો ભેદ  
સમજવા માટે-)

રેટટગને સંકસલત કરો- ચાવી રૂપ પાફરસ્સ્થતતક લક્ષણો, જવૈ વવવવધતાના ચોકકસ તતવો,સમગ્ર સંરક્ક્ષત ક્ષેરિ અથવા લેં્ડસે્પ ના  
રેટટગ સંકસલત કરો .

આકૃતિ: પષારરસ્થિતિક અખરંિિિષાનષા નનરીક્ષણ મષાટે ધ નેિર કંઝરિનશશઝ કંઝિવેશન એક્શન પલષાનનગ પદ્ધતિ

Identify focal biodiversity targets to be the focus of planning and represent all biodiversity

Identify key ecological attributes for focal biodiversity targets (TNC terminology for those species 
and ecosystems selected as particular targets for conservation) — factors that characterize and limit 

distribution including attributes of biological composition, spatial structure, biotic interactions, 
environmental regimes and connectivity plus size, condition and landscape context 

Identify indicators for key attributes (that need to be maintained if biodiversity is to be conserved) —
these should reflect target health, be recognised by stakeholders, reflect threats, provide early warning, 

and be cost effective and relatively easy to measure to measure 

Rate the indicator status (for instance the natural range of variation to identify and distinguish 
anthropogenic variation) 

Integrate rating to determine status of key ecological attributes, specific elements of biodiversity,  
integrity of entire protected area or landscape 

સંચાલનમાં 
સયુધાિો

સંચાલનમાં સયુધાિો

સંચાલનમાં 
સયુધાિો 

સંચાલનમાં સયુધાિો

એજન્સી અને 
ટહતધાિાવનાિાઓ 
સાથે કામ કિો અને 

તેમને સાંભળો 

તબક્કો 1
મૂલ્ાંકનના હેતયુઓની વયાખ્યા કિો 
• આકલનના હેતુ/હેતુઓ  

સપષટ કરો 
• આકલનનો વરાપ નક્કી કરો 

(દા.ત. સતર કે આવૃત્ત્ત)
• આકલનના કદ અને સતર માટે 

સહમતી કેળવો 

તબક્કો 2:
આકલનની પદ્ધતત પસંદ કિો/ તૈયાિ 
કિો અને આકલનની પ્રરરિયાનયુ ં
આયોજન કિો.
• સમગ્રપણે પદ્ધતત પસંદ કરો/

વવકસાવો 
• આકલન કેવી રીતે કરશો અને 

તેમાં કોને કોને લેવા તે નક્કી 
કરો.

• આકલનની પ્ફક્રરા અને 
પૃથક્કરણ , સંદેશાવરવહાર, 
અને પફરણામોની અમલવારી 
માટે આરોજન અથવા TOR 
તરૈાર કરો 

તબક્કો 3:
મૂલ્ાંકનની અમલવાિી કિો 
• મૂલ્ાંકનના આરોજન માટે મંજૂરીઓ અને 

સહાર માગો 
• મૂલ્ાંકન કાર્મ શરૂ કરો

માહહતી એકઠી કરો
પરામશ્મ ચાલુ કરો

તબક્કો 4:
પરિણામોનયુ ંપૃથક્કિણ, સંદેશવયવહાિ 
અને અમલવાિી કિો.
• પફરણામોનુ ંપૃથક્કરણ કરી 

ભલામણો તૈરાર કરો 
• વધારે સારા સંચાલન માટે 

ભલામણોનો અમલ કરો 
• પફરણામો નો ફરપોટ્મ  કરો 

IMPROVE 
MANAGEMENT

IMPROVE 
MANAGEMENT

IMPROVE 
MANAGEMENT

IMPROVE 
MANAGEMENT

Work with and 
listen to agency and 

stakeholders

Phase 1:
Define evaluation objectives
•	 Clarify the purpose/s of 

tha assessment 
•	 Determine the scope 

of the assessment (i.e. 
scale and frequency) 

•	 Agree capacity and 
level of assessment Phase 2:

Choose/develop methodology 
and plan evaluation process
•	 Choose/develop an over 

all methodology
•	 Decide how to conduct 

the assessment and who 
to involve

•	 Develop plan or TOR for 
the assessment process 
and for analysing, 
communicating and 
implementing the results

Phase 3:
Implement Evaluation
•	 Gain approval and support for 

evaluation plan
•	 Carry out the evaluation: 

collect information 
Coduct consultations

Phase 4:
Analyse, communicate and 
implement results
•	 Analyse results and 

develop reccomendations
•	 Implement 

recoomendations for 
improved management

•	 Reporting results
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6.2.2  Assessing the status of social and cultural values

Cultural heritage values and objectives relate to both material culture (art sites, buildings, 
traditional roads and pathways, etc.) and non-material aspects such as people’s connections 
to land, ceremonies, stories, songs, dances and ways of life.

While cultural values, especially the non-material aspects, are not always easy to define, 
they can be recorded, have associated indicators, and be assessed and rated in much the 
same way as the ecological values discussed above. For example, condition attributes and 
indicators for an ancient building might relate to the extent to which its structure remains 
whole and safe, while an Indigenous group’s stories might be evaluated (preferably by the 
group themselves) in terms of their transmission to and adoption by the younger genera-
tions.

In both cases, an ‘acceptable range of variation’ can be defined and the assessment can 
rate whether the conservation objectives have been achieved. Social, economic and in-
stitutional indicators are typically not as well developed and not as commonly utilized as 
biological and physical indicators in natural protected area management. However this may 
change and it is interesting to note, for instance, that the UNESCO World Heritage Centre is 
considering extending the type of assessments undertaken in natural World Heritage sites 
to their cultural equivalents. Of particular importance to local and Indigenous communities 
are the recognition and maintenance of traditional rights and land tenure, the existence of 
effective dispute resolution mechanisms, involvement in management decision-making pro-
cesses, and the incorporation of traditional ecological knowledge into planning.

If there are no specific objectives defined in a management plan or other documentation, 
international standards and conventions on human rights can be a good starting point for 
developing community and cultural indicators. The subsistence values of protected area re-
sources such as non-timber forest products are frequently under-recognised in management 
planning and effectiveness evaluations. The monitoring and assessment of social, economic 
and institutional indicators in protected areas should also be linked with broader landscape 
issues, and closer linkages with sustainability frameworks such as State of Environment 
reports are needed.

A better integration of social, economic and institutional indicators across a range of pro-
grammes will enable a better understanding of impacts on protected areas and of broader 
regional trends outside protected areas.

6.2.2  સામાલજક અને સાંસૃ્કતતક મૂલ્ોના સતિનયુ ંઆકલન 

સાંસૃ્તતક વાિસાના મૂલ્ો અને ઉદે્શો તે બંને રૌતતક સંસૃ્તત( આટ્ભ  સાઇટ્સ, નબલલડ્સ, ટે્રડશનલ(પાિંપારિક) 
િોડ્સ અને પગદંડીઓ)અને અરૌતતક પાસા જવેાકે માનવીનો િોડ સાથેનો સંપક્ભ , ઉત્સવો, વાતયાઓ, ગીતો, ડાસ્સ અને 
જીવનની ઘિેડ. (જીવવાની પદ્ધતત) સાથે સંબંધ ધિાવે છે.

જ્ાિે સાંસૃ્તતક મૂલ્ો, ખાસ કિીને અરૌતતક પાસાને, વયાખ્યાતતત કિવા હંમેશા સિળ નથી, તે િેકોડ્ભ  કિવામાં આવે, 
સંબંધધત સૂચકો હોય છે, અને તેને લગરગ એજ િીતે આકાિવામાં અને મૂલ્ાંકન આપવામાં આવે છે, જ ેિીતે ઉપિ ચચયા 
કયયા મયુજબ પારિસ્થિતતક મૂલ્ોને આકાિવામાં અને મૂલ્ાંકન આપવામાં આવે છે. દાખલા તિીકે, એક જયુની નબલડીંગ 
માટે તેની પરિસ્થિતતનો ગયુણધમ્ભ અને સૂચકો, તેવયું હોઈ શકે કે ક્યાં સયુધી તે માળખયું અખંડ અને સલામત િહે છે, જ્ાિે 
એક સવદેશી સમૂહની વાતયાઓને તેમની યયુવા પેઢી સયુધી પહોંચ અને તેમની સવીકૃતતના સંદર્ભમાં મૂલ્ાંકન ( સમૂહ પોતે 
કિે તે ઇચ્છનીય છે) કિી શકાય. 

બંને રકસસાઓમાં “ફેિફાિની સવીકાય્ભ શ્ેણી“ ની વયાખ્યા કિવી જોઈએ અને આકલન થી મૂલ્ાંકન કિે કે સંિક્ષણના 
ઉદે્શો લસદ્ધ થયા છે કે કેમ. સામાલજક, આર્થક અને સંથિારકય સૂચકો લાક્ષન્ણક િીતે સાિી િીતે વવકલસત થયા નથી 
અને કયુદિતી ક્ષેત્રના સંચાલનમાં, જીવવવજ્ાન અને રૌતતક સૂચકો માફક તેનો સામાન્ય િીતે ઉપયોગ થયેલો નથી જોકે 
આ બદલી શકે છે અને તે નોંધવયું િસપ્રદ છે કે, દાખલા તિીકે UNESCO વલડ્ભ  હેિીટેજ સેન્ટિ એ તેમની નેચિલ વલડ્ભ  
હેરિટેજ થિળમા કિવામાં આવતી આકાિણીના પ્રકાિ નો ઉપયોગ સાંસૃ્તતક થિળોમાં પણ વવસતૃત કિેલ છે. થિાનનક 
અને સવદેશી સમયુદાયો માટે, તેમના પિંપિાગત હકો અને જમીનના હકોની માન્યતા અને જાળવણી, અસિકાિક તકિાિ 
નનવાિણ વયવથિાના તંત્રનયું અસસતતવ, સંચાલનના નનણ્ભય લેવાની પ્રરક્રયાઓમાં સામેલગીિી, અને આયોજનમાં પાિંપારિક 
પારિસ્થિતતક વવદ્ાના જ્ાનનો સમાવેશ, ખાસ અગત્નયું છે. 

જો સંચાલનના આયોજનમાં કે કોઈ બીજા દસતાવેજમાં કોઈ ચોક્સ ઉદે્શયની વયાખ્યા કિવામાં આવેલી ના હોય, તો 
સમયુદાયો અને સાંસૃ્તતક સૂચકો માટે, ઇન્ટિનેશનલ સ્ાનડડ્ભ  એનડ કનવેનશન ઓન હ્યુમન િાઇટ્સથી સાિી શરઆત 
થઈ શકે. સંિક્ક્ષત ક્ષેત્રના સ્તોતોના અસસતતવના મૂલ્ જમે કે વનના લાકડા લસવાયના ઉતપાદનોની ઘણી વખત 
સંચાલનના આયોજન અને અસિકાિક મૂલ્ાંકનમાં ઓછી માન્યતા આંકવામાં આવે છે. સંિક્ક્ષત વવસતાિમાં સામાલજક, 
આર્થક અને સંથિારકય સૂચકોની દેખિેખ (માપણી) અને આકાિણીને મોટા ધિતીના વવસતાિોના મયુદ્ાઓ સાથે પણ 
સાંકળી દેવા જોઈએ અને સ્થિિતાના માળખા સાથે નજીકથી સાંકળવાની જરિ છે. જમે કે, િાજ્ના પયયાવિણના 
અહેવાલો.

કાય્ભક્રમોની શ્ેણી વચ્ે સામાલજક, આર્થક, અને સંથિાકીય સૂચકોનયું સારં સંકલન, સંિક્ક્ષત ક્ષેત્ર અને સંિક્ક્ષત ક્ષેત્ર 
બહાિ વયાપક પ્રાદેક્શક વલણો પિની અસિને સાિી િીતે સમજવા માટે સક્ષમ બનાવશે. 
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6.3  મષાહહિીની યષાદી, આકલન 
અન ેનનરીક્ષણ િચ્ ેિફષાિિ

યાદી: આધાિ િેખા સ્ાવપત કિો
ઇનવેનટરી માટે બેઝલાઈન ઇન્ોમભેશન એકઠી કરવી આવશરક છે જથેી 
નનવસનતંરિના પફરસ્સ્થતતક લક્ષણો, દબાણો અને પાફરસ્સ્થતતક લક્ષણોમાં 
પ્તતકૂળ િેરિારના સંલ�ન જોખમો વણ્મવી શકાર અને દેખરેખ રાખવાની 
પ્વૃત્ત્ત, જમેાં સવભેક્ષણ અને પહેરો રાખવો એ બંનેનો સમાવેશ થઈ શકે છે, તે 
કોઈપણ િેરિાર કેટલો થરો છે તેની માહહતી પ્દાન કરે છે. આ બધા મહતવના 
છે અને પરસપર માહહતી એકઠી કરવાની કવારત છે. તેમને આ તમામન ે
સંકસલત માળખામાં એકબીજા સાથે જો્ડારેલા તતવો તરીકે સમજવા જોઈએ, 
જ્ારે તેનો ઉપરોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે સંરક્ક્ષત ક્ષેરિનાગુણધમષોના 
ચાવીરૂપ લક્ષણોની ઓળખ પ્દાન કરે છે.  

આકલન : સ્સ્તત, વલણો અને જોખમો 
નનવસનતંરિની સ્સ્થતત, અને જોખમોની, ઓળખ કરવા માટે દેખરેખ રાખવાની 
પ્વૃત્ત્તઓ દ્ારા એક આધાર તરીકે વધારે ચોક્કસ માહહતી એકઠી કરવી.

દેખિેખ 

દેખરેખ તે નનવસનતંરિમાની સ્સ્થતત, વલણો અને જોખમો કે જમેાં નવા 
જોખમો ઉદભવે તેનો સમાવેશ થાર છે, તેમાં કેટલા અંશે િેરિાર થાર છે 
તેનું પૃથક્કરણ કરવાની પ્ફક્રરા છે. આમાં આકલન પ્વૃત્ત્તઓ દ્ારા તારવેલ 
પૂવ્મધારણાઓના સંદભ્મમાં સંચાલન હેતુ માટે ચોક્કસ માહહતી એકઠી કરવામાં 
આવે છે, અને આ આકારણીના પફરણામોના સંચાલનના અમલ માટે ઉપરોગ 
કરવામાં આવે છે.

6.3  Difference between 
inventory, assessment 
and monitoring

Inventory: Establish baseline 
It is essential for the inventory to collect baseline informa-
tion to describe the ecological character of the ecosystem, 
pressures and associated risks of adverse change in ecologi-
cal character, and monitoring activities, which can include 
both survey and surveillance that provides information 
on the extent of any change. All these are important and 
interactive data gathering exercises. They should be consid-
ered as linked elements of this overall integrated framework 
which, when implemented, provides for identification of key 
features of the character of Protected Areas. 

Assessment: Status, trends and threats
The identification of the status of, and threats to, the 
ecosystems as a basis for the collection of more specific 
information through monitoring activities.

Monitoring 

Monitoring is the process of analysing the degree of change 
in status, trends and threats, including the emergence of 
new threats in the ecosystem. This is to collect specific 
information for management purposes in response to hy-
potheses derived from assessment activities, and the use of 
these monitoring results for implementing management.





6.4  જહટલ િસષાહિોનું આકલન 
અને નનરીક્ષણ

6.4.1 ચાવીરૂપ પ્રશ્ો- સંચાલકો દ્ાિા દેખિેખ િાખવા બાબતે: 

વવવિની જહટલ વસાહતોના સંચાલકોને સિખા પ્રકાિની સમસયાઓ અને પ્રશ્ો હોય છે. 
જનેો જવાબ દેખિેખ િાખવામાં છે. દાખલા તિીકે, મેનેજિોએ જાણવાની જરિ છે કે:

• જહટલ વસાહતો તંદયુિસત અને સયુધાિા ઉપિ છે; 

• જહટલ વસાહતોના પાયાના પ્રાણીઓ/વનસપતતઓન ેકે બીજા સજીવોને જોખમો 
નયુકશાન કિે છે; 

• એક સિંક્ક્ષત ક્ષતે્રમાં માછલીઓની વસતીઓ વધે છે;. 

• સંચાલનના પગલાં સફળ થયેલા છે; 

• થિાનનક સમયુદાયોની આર્થક સ્થિતત ટકી િહી છે અથવા સયુધિી િહી છે;. 

• સમયુદાયો સંચાલનની જરરિયાત સમજ ેછે અને મદદ કિવા ચાહે છે; 

• પિવાળા પિવાળાના ખડકોના પય્ભટન ક્ષતે્ર માટે હકાિાત્મક અથવા નકાિાત્મક 
ફાયદો છે.

6.4  Critical Habitat 
Assessment & Monitoring

6.4.1  Key questions regarding monitoring by 
managers:

Critical habitat managers around the world have similar problems 
and questions that monitoring can answer. For example, manag-
ers need to know if:

•	 Critical habitats are healthy and improving;

•	 Threats are damaging the core animals/plants of the critical habi-

tat or other organisms;

•	 Fish populations are increasing in a protected area;

•	 Management actions have been successful;

•	 Economies of local communities are maintained or improved;

•	 Communities understand the need for management and want to 

assist;

•	 Tourism is a positive or negative benefit for the coral reef area.



These questions and many others can be answered with an effective monitoring program, which 
will consist of a number of monitoring methods. 

And some specific questions on the monitoring:

•	 How	monitoring	can	help	management;

•	 How	to	choose	the	best	methods	to	suit	your	needs;	and

•	 The	good	and	bad	points	and	associated	costs	of	a	wide	range	of	monitoring	methods.

Monitoring can be specific or general. There are different management information needs for 
each coastal or marine area, so monitoring programs must be designed to include a selection of 
protocols and methods to meet those needs. The protocols and methods outlined in this sec-
tion represent the ones most commonly used on critical habitats around the world. Our advice is 
to use the standard and frequently used methods to monitor your critical habitat because these 
have been extensively tested. Using standard methods also means that you will be able to com-
pare the status of your critical habitat with other critical habitat at regional and global scales.

6.4.2 What is monitoring?

Monitoring is the gathering of data and information on a ecosystems or on those people who 
use critical habitat resources. Monitoring should be repeated on a regular basis, preferably over 
an extended period of time. Ideally a critical habitat manager will perform a detailed baseline 
survey that includes many measures or parameters that may or may not change over time. These 
include:

•	 Mapping	the	extent	and	location	of	major	habitats,	particularly	coral	reefs,	sea	grass	beds,	
mangroves, wetlands;

•	 Understanding	the	status	of	critical	habitat	key	communities,	fish	populations	and	fishing	
practices;

•	 Measuring	the	size	and	structure	of	the	human	population	using	these	resources;

•	 Understanding	government	rules	and	regulations	on	coral	reefs	and	conservation;	and

•	 Determining	the	decision	making	process	in	local	communities.

The critical habitat manager has to select which variables (things to measure) to be included 
into a monitoring program. In this section, the term monitoring includes both the initial baseline 
survey and continued monitoring.

6.4.3 Some Important Definitions

There are lots of terms used when talking about monitoring. We use the same definitions through-
out the section to make it simple to follow.

•	 A	survey	is	collecting	data	and	information	about	a	coral	reef	site;

•	 Monitoring	is	when	surveys	(or	parts	of	them)	are	repeated;

•	 A	monitoring	program	consists	of	series	of	monitoring	protocols	that	together	provide	a	man-
ager with the information needed to manage their reefs;

•	 Protocols	are	the	selections	of	methods	and	how	they	are	used	to	gain	information	at	a	site.	
This will include numbers of replicates, lengths of transect lines, specific information gath-
ered, e.g. animals or plants to be counted or measured;

•	 A	method	is	the	description	of	how	the	information	is	collected,	e.g.	line	or	point	intercept	
transect or how to lay the transect;

આ અને આવા બીજા પ્રશ્ોનો જવાબ અસિકાિક દેખિેખ િાખવાના કાય્ભક્રમથી મળી શકે , જમેાં દેખિેખ િાખવાની ઘણી 
પદ્ધતતઓનો સમાવશે થશ.ે

અને દેખિેખ િાખવા સંબંધધત અમયુક ખાસ પ્રશ્ો: 

•	 દેખિેખ િાખવાથી સંચાલકોને કેવી િીત ેમદદ થઈ શકે;

•	 તમાિી જરરિયાત પયુિી કિે તેવી સાિામાં સાિી પદ્ધતત કેવી િીત ેપસંદ કિવી; અને

•	 દેખિેખ િાખવાની પદ્ધતતઓની વવશાળ શ્ેણીના સાિા અને ખિાબ મયુદ્ા અને સંલ ન્ ખચ્ભ.

દેખિેખ િાખવાની પ્રવશૃ્તિ ખાસ કે સામાન્ય હોઇ શકે. દિેક દરિયાકાંઠા અને દરિયાઈ ક્ષતે્ર માટે, જયુદી જયુદી સંચાલન અંગેની 
માહહતીની જરરિયાત છે, આથી દેખિેખ િાખવાનો કાય્ભક્રમ એવી િીતે ડીઝાઇન કિવો જોઈએ કે જમેાં પાળવાના ક્શષટાચાિ 
અને પદ્ધતતઓની પસંદગી જ ેતે જરરિયાતો પયુિી કિી શકે. પાળવાના ક્શષટાચાિ અને પદ્ધતતઓ કે જ ેઆ વવરાગમાં દશયાવેલ 
છે તેને વવવિમાં પથિાયેલી જહટલ વસાહતો માટે સામાન્ય િીતે ઘણી વખત વપિાય છે. અમાિી સલાહ છે કે તમાિી જહટલ 
વસાહતોની દેખિેખ માટે પ્રમાન્ણત અને વાિંવાિ વપિાતી પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કિવો કાિણકે તેનયુ ંખૂબ પિીક્ષણ થઈ ચૂકેલયુ ં
છે. પ્રમાન્ણત પદ્ધતતના ઉપયોગનો અથ્ભ એ પણ ખિો કે તમે તમાિી જહટલ વસાહતો ની સ્થિતતન,ે બીજી પ્રાદેક્શક અને વૈશ્વિક 
જહટલ વસાહતોના ધોિણો સાથે સિખાવી શકો.

6.4.2 દેખિેખ િાખવી એ શયુ ંછે?

દેખિેખ િાખવી એટ્લે નનવસનતતં્રની અને એવા લોકોની કે જઓે જહટલ વસાહતોનો ઉપયોગ કિે છે, તેમની વવગતો અને 
માહહતી એકઠી કિવી. નનયતમત િીતે, વાિંવાિ દેખિેખ િાખવી જોઈએ, લાંબા સમય સયુધી આવયુ ંકિવયુ ંઇચ્છનીય છે. આદશ્ભ 
િીતે એક જહટલ વસાહતના સંચાલક વવગતવાિ િીતે આધાિિેખાનો મોજણી કિશ ેજમેાં ઘણા માપો અને પરિમાણોનો સમાવશે 
થાય છે, જ ેસમય જતાં બદલાય કે ના પણ બદલાય. તેમાં નીચેનો સમાવશે થાય છે:

•	 મયુખ્ય વસાહતોના થિળ અને વવસતાિનયુ ંઅનવષેણ, ખાસ કિીન ેપિવાળાના ખડકો, દરિયાઈ ઘાસના થિો, ચેિના જગંલો, 
જલપલાવવત વવસતાિ; 

•	 જહટલ વસાહતોના ચાવીરપ સમયુદાયો, માછલીઓની વસતી ને માછીમાિીની િીતો; 

•	 આ સ્તોતોનો ઉપયોગ કિનાિી માનવ વસતીનયુ ંકદ અને માળખયુ;ં 

•	 પિવાળાના ખડકો અને સંિક્ષણના સિકાિી નનયમો અને નનયમનોન ેસમજવા; અને 

•	 થિાનનક સમયુદાયોમાં નનણ્ભય કિવાની પ્રરક્રયા નક્ી કિવી.

ક્યા પરિવત્ભનશીલ ચલ તતવો(વસતયુની માપણી)નો દેખિેખ િાખવાના કાય્ભક્રમમાં સમાવશે કિવો તે જહટલ વસાહતોના સંચાલકે 
પસંદ કિવાનયુ ંહોય છે. આ વવરાગમાં દેખિેખ શબ્દમાં શરઆતનો આધાિ િેખાનો મોજણી અને સતત દેખિેખ િાખવી એ 
બંનેનો સમાવશે થાય છે.

6.4.3 અમયુક અગત્યની વયાખ્યાઓ 

દેખિેખની વાતો કિીએ તો તે માટે ઘણા શબ્દોનો ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. આ વવરાગન ેસિળતાથી સમજી શકાય તે માટે 
આપણે સમગ્ર વવરાગમાં એ જ વયાખ્યાનો ઉપયોગ કિીએ છીએ.

•	 મોજણી એટ્લે પિવાળાના ખડકોના થિળ અંગે વવગતો અને માહહતી એકઠી કિવી; 

•	 જ્ાિે વાિંવાિ સવવે(અથવા તેનો હહસસો) કિવામાં આવે ત્ાિે તેને દેખિેખ કહે છે; 

•	 એક દેખિેખ િાખવાના કાય્ભક્રમમાં દેખિેખ િાખવા અંગે પાળવાના ક્શષટાચાિની શે્ણીઓ નો સમાવે થાય છે જ ેસંચાલકને 
પોતાના ખડકના સંચાલનમાટે માહહતી પ્રદાન કિે છે; 

•	 પાળવાના ક્શષટાચાિ તે પદ્ધતતઓની પસંદગી છે અને તેનો કેવી િીતે થિળની માહહતી મળેવવા ઉપયોગ કિવામાં આવે છે. 
તેમાં ઘણી પ્રતતકૃતતઓ, ત્રાંસી િેખાઓની લંબાઈ, એકઠી કિેલ ચોક્સ માહહતીનો સમાવશે થાય છે. દા.ત પ્રાણીઓ કે 
વનસપતત ગણવા પડે અથવા માપવા પડે; 

•	 પદ્ધતત તે કેવીિીત ેમાહહતી એકઠી કિવામાં આવે છે તેનયુ ંવણ્ભન છે; દા.ત. િેખા અથવા ત્રાંસી િેખા જ્ાં છેદે તે બબદયુ 
અથવા ત્રાંસી િેખા કેવી િીતે મયુકવી;
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•	 પારિસ્થિતતક દેખિેખ િાખવી તે કયુદિતી પયયાવિણની દેખિેખ િાખવા અંગે છે. દા.ત.મચ્છી અથવા પિવાળા. 
તેમાં જવૈવક અને રૌતતક એ બંને િીતે દેખિેખ િાખવાનો સમાવશે થાય છે;

•	 સામાલજક-આર્થક દેખિેખ એ માનવો કયુદિતી સ્તોતોનો કેવી િીતે ઉપયોગ કિે છે તેની દેખિેખ િાખવા અંગે છે. 
દા.ત., મચ્છી ને પકડવા માટે વપિાતી પદ્ધતત;

•	 દેખિેખ થિળ એ પાિવાળાના ખડકોનો દેખિેખ માટે પસંદ કિેલો વવસતાિ છે; 

•	 નમૂના તે વવસતાિ છે જ્ાં તમે પ્રાણીઓ અને વનસપતતના છોડોની ગણતિી કિો. ત્રાંસી લાઇન માં અથવા 
સમચોિસમાં. દેખિેખ માટે પસંદ કિેલો નમૂના વવસતાિ ક્યા પ્રકાિની માહહતી જોઈએ છે અને વસતયુઓ જ ેતમે 
ગણો તે ક્યા પ્રકાિની છે તેના પિ આધાિ િાખ ેછે. એક થિળનયુ ંમોજણી કિવા માટે તમાિે ઘણા સેમપલોની 
જરિ પડશે. તેને પ્રતતકૃતત કહે છે.

6.4.4  MPA ના અસિકાિક સંચાલન માટે MPAs મેનેજસ્સન ેદેખિેખ િાખવી એ કેવી 
િીતે મદદરૂપ થાય છે?

જહટલ વસાહતોની દેખિેખ િાખવાના કાય્ભક્રમનયુ ંલક્ષ્ય મોટારાગ ેઅસિકાિક સંચાલનમાં ટેકો આપવાનયુ ંહોય છે. 
જમે વધયુ દરિયાઈ સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર થિાવપત કિવામાં આવે છે, તેમ એ ખૂબ અગત્નયુ ંબની િહે છે કે શયું તેઓ તેમના 
સંચાલનનયુ ંલક્ષ્ય લસદ્ધ કિે છે કે કેમ. 

સંિક્ક્ષત ક્ષતે્ર કે સંચાલલત દરિયાકાંઠા કે દરિયાઈ ક્ષતે્રના અસિકાિક સંચાલન માટે નીચે દશયાવેલા કાયભો માટે 
દેખિેખ મદદરપ થઈ શકે છે:

1. સ્તોિોનું આકલન અને અનિષેણ - તમારા જહટલ વવસતારમાં ક્ાં અને ક્ા સ્તોતો છે જનેું સંચાલન કરવું 
પ્ેડ તેમ છે;.

2. સ્તોિોની સ્થિતિ અને લયાંબષા ગષાળષાનષા િલણો - આ સ્તોતોની સ્સ્થતત શું છે અને તે સમરાંતરે કેવી રીતે 
બદલાર છે;

3. િપરષાશકિતા સમહૂની સ્થિતિ અને લયાંબષા ગષાળષાનષા િલણો - તમારી જહટલ વસાહતોના મોટાભાગના 
વપરાશકતયા અને હહતધારાવનારા કોણ છે, તેમની વપરાશનું વલણ શું છે અને સંચાલન તરિે તેમનું વલણ 
કેવું છે અને તેમાં કેવી રીતે િેરિાર થાર છે;

4. મોટષા પષાયષાનષા િોફષાનોની અસર- પરવાળા વવરંજન, ક્રાઉન ઓિ થોન્મ સ્ટારફિશ (Acanthaster planci 
અથવા સામાન્ય રીતે કોટ થી ઓળખાર છે), િાટી નીકળતા ઉષણ કહટબંધના તોિાનો, પૂર, તમારી જહટલ 
વસાહતને કેવી રીતે અસર કરે છે.

5. મષાનિીય પ્રવૃત્તિઓની અસર- જહટલ વસાહતને અને તેના સ્તોતોન ેમાનવીની પ્વૃત્ત્તઓ કેવી રીતે અસર 
કરે છે? જમેાં માછીમારી, જમીનના ઉપરોગની રીતો, દફરરાકાંઠાનો વવકાસ, અને પર્મટનનો સમાવશે 
થાર છે;

6. કષામગીરી મૂલ્યાંકન અને અનકૂુલનશીલ સંિષાલન - દેખરેખના સંચાલનના લક્ષોની સિળતા કેવી રીતે 
માપી શકે અને કેવી રીતે અનુકુલનશીલ સંચાલનમાં મદદરૂપ થઈ શકે?

7. શશક્ષણ અને જાગરુકિષા ઊભી કરિી- વપરાશકતયા સમુદારો, સરકાર, બીજા હહત ધરાવનારાઓ, અને 
સંચાલન સ્ટાિન ેક્શક્ષણ આપી જાગરુકતા ઊભી કરી જહટલ વસાહતોને કેવી રીતે મદદ કરી શકાર?

8. MPAS મયાં સ્થિતિથિષાપકિષા ઊભી કરિી- કેવી રીતે ફ્ડઝાઇન કરવી કે જથેી મોટા પારાના તોિાનોમાં જવેા 
કે પરવાળા વવરંજન, દફરરાઈ તોિાનો અથવા સુનામી અથવા પૂરમાં તે સ્સ્થતતસ્થાપક રહી શકે;

9. પ્રષાદેશશક અને િૈત્વિક નેટિક્ક મયાં ફષાળો આપિો - વવશ્વના જહટલ વસાહતોના બીજા સંચાલકો સાથે કેવી રીતે 
જો્ડાણ કરી શીખવું અને બીજાઓને તેમની જહટલ વસાહતોના સંચાલન માટે કેવીરીતે મદદ કરવી.

•	 Ecological	monitoring	is	monitoring	the	natural	environment,	e.g.	the	fififi	sh	or	coral.	
This includes both biological and physical monitoring;

•	 Socio-economic	monitoring	is	monitoring	the	way	humans	use	the	natural	resources,	
e.g. the methods used to catch fifi sh;

•	 A	monitoring	site	is	the	area	of	coral	reef	selected	for	monitoring;

•	 A	sample	is	the	area	where	you	count	the	animals	and	plants	e.g.	along	a	transect	or	
inside a quadrat. The sample areas selected for monitoring will depend upon the type 
of information needed and the type of things you want to count. You will need to use 
a number of separate samples to survey one site. These are called replicates.

6.4.4  How can monitoring help the MPA managers in effective man-
agement of their MPAs ?

A major goal of a critical habitat monitoring program is to provide the data to support 
effective management. As more Marine Protected Areas (MPAs) are established, it is 
becoming increasingly important to monitor whether they are achieving their manage-
ment goals. 

Monitoring can assist with the effective management of a protected or managed coastal 
or  marine area, through the following tasks:

1. Resource assessment and mapping – what and where are the resources in your criti-
cal habitat area that should be managed;

2. Resource status and long-term trends – what is the status of these resources and 
how are they changing over time;

3. Status and long-term trends of user groups – who are the major users and stake-
holders of your critical habitat, what are their patterns of use and attitudes towards 
management, and how they are changing;

4. Impacts of large-scale disturbances - how do impacts like coral bleaching, crown-
of-thorns starfish (Acanthaster planci or commonly known as COTS) outbreaks and 
tropical storms, floods  affect your critical habitat;

5. Impacts of human activities – how do the activities of people affect the critical 
habitat and its resources? This includes fishing, land use practices, coastal develop-
ments, and tourism;

6. Performance evaluation & adaptive management - how can monitoring be used to 
measure success of management goals and assist in adaptive management?

7. Education and awareness raising – how to provide support for critical habitat man-
agement through raising awareness and education of user communities, government, 
other stakeholders and management staff?

8. Building resilience into MPAs - how to design MPAs so they are more resilient to 
large scale disturbances such as coral bleaching or outbreaks of COTS, storms or 
tsunami or floods;

9. Contributing to regional and global networks – how to link up with and learn from 
other critical habitat managers around the world and assist others manage their criti-
cal habitats.
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6.5  આકલન અને દેખરેખ 
દેખરેખ પહેલયાં

6.5.1  સશંોધન અને દેખિેખના ઉદે્શ નક્કટી કિવા

સશંોધન તે તતં્રની કામગીિીની બાબતને સમજવયુ ંતે છે અને દેખિેખ તે કોઈ ઘટનાનયુ ં
એ સમયના ગાળા દિતમયાન વાિંવાિ નનિક્ષણ કિવયુ ંતે છે. સશંોધન અને દેખિેખનો 
ધયયે MPA ના હેતયુઓન ેબજાવી લાવવા માટે સંચાલકોને સમથ્ભ કિવાનો છે. 

સશંોધન અને દેખિેખ નીચે મયુજબના સવ્ભગ્રાહી પ્રશ્ોના જવાબ પ્રદાન કિશ:ે

 તતં્ર ઉપિ ક્યાં દબાણો છે, અથવા કિવામાં આવે છે (કયુદિતી દા.ત. વંટોરડયા, 
પૃથવી તલ પિની ઘટનાઓ (જવેી કે ધિતીકંપ) અથવા અલ નૈનો, અથવા માનવ 
સર્જત જમે કે પ્રદૂષણ, વસાહતનો વવનાશ અથવા વધાિે પડતયુ ંશોષણ?

 સંચાલલત તતં્રની સ્થિતત શયુ ંછે, ખાસ કિીન ેતેની:

 • પ્રભયુતવ ધિાવતા જીવો,

 • દયુલ્ભર, લોપ થવાના જોખમ અથવા રય વાળી પ્રજાતતઓ,

 • પારિસ્થિતતક પ્રરક્રયાઓ (દા.ત. પોષક અને ઝેિી તતવોનો કચિો જામવો, 
શોષણ થવયુ)ં, અને

 • પારિસ્થિતતક આંકડા (દા. ત. પાણીની ગયુણવતિા, ઉષણતામાન, તિાલ 
કાંપનયુ ંસતિ)? 

 સંચાલન પ્રતતરાવની શયુ ંઅસિ થઈ છે કે થઈ િહી છે ?

 સંચાલન આયોજન અથવા ક્ષતે્રીય આયોજનમાં દશયાવેલા પગલાં અમલમાં 
આવી િહ્યા છે?

 લોકો આયોજનની શિતોન ેબજાવી લાવે છે?

	સંચાલન તેમના ઉદે્શમાં સફળ થયેલ છે કે કેમ?

* રિચાડ્ભ  કેં ચચ્ટન અને કેથી વોલ્સની નનિીક્ષણ અંગેની માહહતી GESAMP 
(1996) માંથી સાદિ.

6.5  Before assessment and 
monitoring

6.5.1  Defining the objectives of research and moni-
toring

Research is about understanding the functioning of a system and 
monitoring is the repeated observation of a phenomenon over 
time. The goal of research and monitoring is to enable manage-
ment to meet the purposes set for the MPA. 

Research and monitoring should provide answers to the following 
broad questions:

 What are, or have been, the pressures on the system (wheth-
er natural, e.g. severe storms, tectonic events or El Niño, or 
human-induced, such as pollution, habitat destruction or 
over-exploitation)?

 What is the state of the managed system, in particular of its:

•	 Dominant biota,

•	 Rare, endangered or threatened species,

•	 Ecological processes (e.g. sedimentation, absorption of 
nutrients and toxic elements), and

•	 Ecological states (e.g. water quality, temperature, sus-
pended sediment levels, nutrient levels)?

 What is, or has been, the effect of the management re-
sponse?

 Are the measures specified in the Management Plan or Zon-
ing Plan being implemented?

 Are people complying with the conditions in the plan?

	Is the management meeting its objectives?

* Adapted from GESAMP (1996), with input on monitoring from 
Richard Kenchington and Kathy Walls.



 6.5.2  Establish the ambit of research and monitoring

‘Ambit’ means the topics to be included in research and monitoring, such as testing whether 
water quality is improving, monitoring changes in fish stocks, and measuring the level of 
impact from tourists as visitor numbers grow. It also includes the geographic coverage, the 
time-scale to be covered, and related socio-economic factors.

In defining the ambit, it is advisable to focus on the ecosystem as the unit of study rather than 
be limited by the boundaries of the MPA itself. Because of the high connectivity in marine 
systems, there is little value in research and monitoring that is limited to small or medium-
sized MPAs. Moreover, the research and monitoring should include those terrestrial and 
marine areas that significantly affect the MPA.

Socio-economic factors, such as the economic benefits brought by the MPA, can be just 
as important as biological ones. Indeed, it is often the combination of the two that provides 
the most valuable information to the manager. For example, if a no-fishing policy is to be 
reviewed, the manager would need to know the measured changes in fish stocks and the 
effect on the livelihoods of fishers. It is also important to appreciate the values and needs of 
the human societies involved, and the capabilities and interests of the institutions that work 
with the management team. Natural and social scientists should contribute at every stage: the 
approach should be inter-disciplinary.

The resulting analysis should consider all relevant practices in a given location – typically 
including fisheries, aquaculture, agriculture, forestry, industry, waste disposal and tourism – 
in the context of the conservation objectives of the MPA and the needs and aspirations of the 
communities affected. It should distinguish between issues that are important over the long 
term (e.g. climate change, population growth and the consumption habits of society) and 
more immediate concerns, such as those associated with conflicts among user groups.

Table 1 contains examples of research and monitoring relevant to particularly common issues 
– pollution, fishery management and the destruction and restoration of coastal habitats. The 
guidance in Table 1 is suitable for large MPAs covering marine ecosystems or to integrated 
coastal management.

6.5.3  Find out what is already known

Once the objectives and ambit of the research and monitoring are decided, the next stage is 
to plan the detailed programme. First, it is vital to find out what is already known. This may 
mean sifting through and assessing a large amount of information of variable quality on a 
wide range of topics, a process that requires skill and judgement.

Local scientists can help, especially in evaluating the source and quality of research results, 
as can other local people. The process should identify any obvious gaps in scientific knowl-
edge, their likely implications for the MPA and the possibilities of filling them within a realistic 
time and cost.

 6.5.2  સશંોધન અને દેખિેખનો વયાપ (ક્ષતે્ર મયયાદા) નક્કટી કિો

“વયાપ” નો અથ્ભ સશંોધન અને દેખિેખમાં આવિી લેવાતા વવષયો, જવેાકે ચકાસણી કિવી કે પાણીની ગયુણવતિા સાિી 
છે કે કેમ, માછલીના સ્ોકમાં આવતા ફેિફાિો માપવા, અને પય્ભટકોની અસિોનયુ ંસતિ માપવયુ ંકાિણ કે મયુલાકાતીઓની 
સખં્યા વધતી જાય છે. તેમાં રોગોલલક આવિણ, સમયનો માપદંડ, અને સંબંધધત સામાલજક તેમજ આર્થક પરિબળો પણ 
આવિી લેવાયેલ છે.

“વયાપ-ક્ષતે્ર“ ની વયાખ્યા કિતી વખત,ે તે ઇચ્છનીય છે કે નનવસનતતં્રન ેMPA ની પોતાની ચાિ દીવાલો સયુધી લસતમત 
િાખવાન ેબદલે એક અભયાસના એકમ તિીકે ધયાન કેન્નરિત કિવામાં આવે. દરિયાઈ તતં્રમાં ઉચ્ જોડાણ-ક્ષમતા (એક 
બીજા સાથેનયુ ંજોડાણ) હોવાને કાિણ ેનાના અને મધયમ કક્ષાના MPAs સાથે સશંોધન અને દેખિેખ સીતમત િાખવાનો 
ફાયદો બહયુજ ઓછો છે. ઉપિાંત, સશંોધન અને દેખિેખ વખત ેજ ેMPA ને નોંધપાત્ર િીતે અસિ કિે તેવા જમીનના અને 
દરિયાના વવસતાિો આવિી લેવા જોઈએ. 

સામાલજક અને આર્થક પરિબળો, જવેાકે MPA દ્ાિા મળતા આર્થક લારો, એટલાજ અગત્ના છે જટેલા જવૈવક લારો 
છે. ખિેખિ, આ બે વસતયુ રેગી મળીને મેનેજિન ેખૂબજ મૂલ્વાન માહહતી પ્રદાન કિે છે. દાખલા તિીકે, જો માછીમાિી નહીં 
એ નીતતની સમીક્ષા કિવાની હોય તો, મેનેજિન ેરફશના સ્ોકમાં થયેલ માપેલા ફેિફાિો અને તેની માછલીઓની જીવાદોિી 
પિ થતી અસિ જાણવાની જરિ પડશે. એ પણ અગત્નયુ ંછે કે સંલ ન્ માનવ સમાજના મૂલ્ો અને જરરિયાતોનયુ ંઅને 
સંચાલન હટમ સાથે કામ કિતી સંથિાની ક્ષમતા અને િસનયુ ંધયાન િાખવયુ.ં કયુદિતી અને સમાજ વજૈ્ાનનકોએ દિેક તબકે્ 
ફાળો આપવો (તેમના જ્ાનથી મદદ કિવી) જોઈએ: અસ્રગમ પિસપિ સહકાિનો હોવો જોઈએ. 

MPA ના સંિક્ષણના ઉદે્શો અને અસિકિતા સમાજના અસ્રલાષીઓના સંદર્ભમાં પરિણામી પૃથક્િણમાં આપેલા 
થિળમાંની તમામ સંબંધધત પ્રથાઓને ધયાનમાં લેવી જોઈએ- ખાસ કિીન ેતેમાં મચ્છીમાિી, એકવાકલચિ, ખતેી, જગંલ, 
ઉદ્ોગ, કચિાનનકાલ અને પય્ભટન નો સમાવશે થાય છે. તેમણે લાંબા ગાળાના અગત્ના(દા.ત. આબોહવાના ફેિફાિો, 
વસતી વધાિો અને સમાજની સ્તોતો વાપિવાની આદતો) અને તાત્ાલલક ધયાન આપવયુ ંપડે તેવા, જવેાકે વપિાશકતયા 
સમહૂો વચે્ની તકિાિો, સંબંધધત મયુદ્ાઓ વચ્ેનો તફાવત સમજવો જોઈએ.

ટેબલ 1 માં ખાસ કિીન ેસામાન્ય મયુદ્ાઓ- પ્રદૂષણ, મત્ય સંચાલન, અને દરિયા કાંટાની વસાહતોનો વવનાશ અને ફિી 
ઊરા થવયુ ં- સંબંધધત સશંોધન અને દેખિેખ દશયાવવામાં આવેલ છે ટેબલ 1 માંની માગ્ભદર્શકા મોટા MPA જમેાં દરિયાઈ 
નનવસનતતં્ર અથવા સંકલલત દરિયાકાંઠાનયું સંચાલન હોય તેના માટે ઉધચત છે.

6.5.3  શોધી કાઢો જનેી પહેલેથી જ જાણકાિી છે

એકવખત સશંોધન અને દેખિેખના ઉદે્શો અને વયાપપતનો નનણ્ભય કિી લેવામાં આવે, પછી બીજયુ  ંપગલયુ ંછે વવગતવાિ 
કાય્ભક્રમ ઘડવાનયુ.ં પ્રથમ, એ જાણવયુ ંઅગત્નયુ ંછે કે શેની પહેલેથીજ જાણકાિી છે. આનો અથ્ભ એકે વવશાળ શ્ેણીના વવષયો 
ની ચલલત ગયુણવતિાની ઘણી બધી માહહતીની ઝીણવટ રિી તપાસ અને આકાિણી, એક પ્રકીયા કે જમેાં કૌશલ્ અને 
નનણ્ભય શકકત જોઈએ. 

થિાનનક વવજ્ાનીઓ અને બીજા થિાનનક લોકો ખાસ કિીન ેસશંોધનના પરિણામોના સ્તોતો અને ગયુણવતિાના મૂલ્ાંકન 
માટે મદદ કિી શકે, પ્રરક્રયાએ ખાસ કિીન ેવજૈ્ાનનક જાણકાિીમાં, કોઈપણ દેખીતી ક્ષતત બતાવવી અને. તેમની MPA પિ 
પડનાિી સરંવવત અસિો અને વાસતવવક સમય અને ખચ્ભમાં ક્ષતત પતૂણી કિવાની શક્યતાઑ દશયાવવી.
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ટેબલ 1 મષાટે સશંોધન,અને દેખરેખનષા ઉદષાહરણો MPAs

વવર્ર સશંોધન ના ઉદાહરણો દેખરેખના ઉદાહરણો

પ્દૂર્ણ: દાખલ થતી 
અશુદ્દ્ધઓ દાખલ થતાં 
પ્દુર્કો
(એટલે કે, અગ્રતાઓને 
નનરંરિીત કરવી) 

મુખ્ સ્તોતો ઓળખો (દા.ત. ઇન્ડસ્્ટીરલ ઉદ્ોગ, 
ખતેી, માછીમારી, ગટર, વહાણવટુ વહાણો વવગેરે. 
(અગ્રતાઓ નનરંવરિત) કરવી. અને પથમાગ્મ (પાઇપ્સ, /
ગટર, નદીઓ, વાતાવરણ, વહાણો નો ભંગાર વવગેરે.); 
ઉચચત સેંપપલગ અને પૃથકકરણની પદ્ધતતઓ વવકસાવવી 

અગ્રતાક્રમનાપ્દૂર્કોના જથથાનો લો્ડ 
નક્કી કરો (દા.ત. હેવી મેટલ -ધાતુઓ- 
પોર્ક તતવો, ઓગભેનો્કલોરીન, ટીબીટી, 
િેકલ કાસલિોમ્મ બેકે્ટફરરા) પફરબળો 
ઓળખો 

માછીમારી સંચાલન: 
સ્ટોકનો ઘટા્ડો- કારણો 
અને ઉપારો ક્ષર. 

જીવનચક્ર, પ્જનનના લક્ષણો, અસરગ્રસત પ્જાતતઓના 
ખોરાકની અન ેવસાહતોની જરૂફરરાતની, તપાસ કરો, 
પફરબળોન ેઓળખો (આબોહવાના, ખોરાક અન ેપોર્ણન ે
લગતા-ટ્ોિીક- માનવીર વવ) આ લક્ષણોમાં આતંરવર્ષીર 
િેરિારોન ેનનરવંરિત કરો, સ્થાનનર પફરબળો ભારતીન ે
મરયાફદત કરે દા.ત. માછીમારીની પદ્ધતત અન ેતીવ્રતા, 
ક્શકાર બનાવવુ,ં રોગ, પાણીની ખરાબ ગુણવત્તા, 
વસાહતના ઇં્ડામકૂવાના વવસતારનો ઘટા્ડો વવ. ઓળખો, 
બાકીની કુદરતી વસાહતોન ે્કલાસીિાર કરો અન ેમપે 
(નક્ો) દોરો, અન ેકોઈપણ ઐતતહાસસક રેકો્ડ્મ  સાથે 
સરખામણી કરો, સલં�ન જવૈવક સમાજના ગુણધમષો, 
વાપરીશકાર તવેા, જીવવત સ્તોતો નક્કી કરો, તમેની 
વચ્નેા પરસપર આધાર, પાફરસ્સ્થતતક અગત્યતા, અન ે
મા નવ પ્વતૃ્ત્ત તરિે સવંદેનાનુ ંમલૂ્ાંકન કરો, એવા 
પફરબળો ઓળખો જ ેવસાહતનંુ ટકાઉપણુ ંનક્કી કરે અન ે
ત ેપફરબળોના રો�ર માપીશકાર શકાર તવેા સચૂકોને 
ઓળખો; િેરિાર થરલેી વસાહતોનો સબંચંધત હદનો 
જથથો નકકીકરો,અન ેહાઉસસગ, ઉદ્ોગ, ખતેી, જલચર 
ઉછેર, વન, ટુફરઝમ અન ેમનોરંજન, બદંરો અન ેદફરરા 
માટે ફરકલમે (નવસાધર) કરેલા વવસતારો, 

અગાઉની સશંોધનમાથી નક્કીકરેલા 
ચાવી રૂપ પફરમાણોના જમીન ઉપરના 
િેરિારોની માપણી માટે વધારે વવશ્વસનીર 
માહહતી મેળવવા સમરપરિકનો અમલ 
કરો(દા.ત.વવવવધ પદ્ધતતથી ઉછેરેલા 
માછલીવગ્મના અથવા શેલ ફિશ- છીપલા 
વગ્મના, પ્ાણીઓ ની સખં્ા અને ઉમર- 
ક્શકારી પ્જાતતઓની ઉપલબ્ધતા, પાણી 
અને ક્શકારીપ્જાતતઓની ગુણવત્તા અને 
દરમાં િેરિાર I

વસાહતોનું જવૈ વવવવધતાનુ ં
સંરક્ષણ : દફરરા કાંઠાના 
અનેસત્રોતોના વવકાસ/
ઉપરોગની અસરો 

ઓળખો, બાકીની કુદરતી વસાહતોને વગષીકરણ કરો 
અને મેપ (નક્ો) દોરો, અને કોઈપણ ઐતતહાસસક 
રેકો્ડ્મ  સાથે સરખામણી કરો, સંલ�ન જવૈવક સમાજના 
ગુણધમષો, વાપરીશકાર તેવા, જીવવત સ્તોતો નક્કી 
કરો, તેમની વચે્ના પરસપર આધાર, પાફરસ્સ્થતતક 
અગત્યતા, અને માનવ પ્વૃત્ત્ત તરિે સંવેદનાનું મૂલ્ાંકન 
કરો, એવા પફરબળો ઓળખો જ ેવસાહતનું ટકાઉપણું 
નક્કી કરે અને તે પફરબળોના રો�ર માપીશકાર શકાર 
તેવા સૂચકોને ઓળખો; િેરિાર થરેલી વસાહતોનો 
સંબંચધત હદનો જથથો નકકીકરો,અને હાઉસસગ, ઉદ્ોગ, 
ખતેી, જલચર ઉછેર, વન, ટુફરઝમ અને મનોરંજન, 
બંદરો અને દફરરા માટે ફરકલેમ (નવસાધર) કરેલા 
વવસતારો

વસાહતના ભૌતતક, સામાસજક અને 
જવૈવક િેરિારોનુ ંમાપ નક્કી કરવા માટે 
લાંબાગાળાના કાર્મક્રમનો અમલ કરો, 
જમેાં ખાસ ધરાન કેં નદ્રત કરવાનું- વધારે 
સંવેદનશીલ જાતતઓ, સમાજો,અને 
પ્ફક્રરાઓ પર;અગાઉના સશંોધન પર 
થી તારવેલા લાંબાગાળાના ટકાઉ સૂચકો 
વવકસાવો; રેકો્ડ્મ  અધરતન રાખો-ભૌતતક 
વવકાસના દરનો અને માનવીર પ્વૃત્ત્તઓની 
ભાત અને તીવ્રતાના િેરિારોનો; વસતી, 
ટુફરસ્ટની સખં્ા, જળચર ઉછેર, મચ્ી 
ઉતપાદન, બંદરનો ટ્ાફિક, અપતહટર 
એકંદર નનષ્કર્્મણ, ગટર અને કચરાનું 
ઉતપાદન અને બીજા પફરબળો જ ેવસાહત 
અને સ્તોતો પર દબાણ વધારી શકે 
અથવા જવૈ વવવવધતા ઘટા્ડી શકે.

સ્તોત : GESAMP, 1996

જ્ાિે દિેક ક્ષતે્રન ેતમેના પોતાના પડકાિો હોય છે, ત્ાિે MPAs ના સબંધંમાં ઘણયુ ંવજૈ્ાનનક જ્ાન ઊભયુ ંકિવાનયુ ંઅન ેમળેવવાનયુ ંબાકી 
છે. ઘણી વખત, સચંાલનના પ્રશ્ોના નનિાકિણ માટે ખાસ સશંોધનની જરિ િહેતી નથી, ત ેબીજાના અનયુરવો પિથી મળેવી શકાય.

6.5.4  સશંોધન અને દેખિેખ કાય્સરિમ ર્ડઝાઇન કિવા અને સ્ાવપત કિવા 

કાળજીપયુવ્ભકની રડઝાઇન અને વયવસ્થિત અસ્રગમ વવના, ઘણી બધી એકઠી કિેલી કિી માહહતી ઘણા ખચ્ભ અને પ્રયાસો પછી 
પણ, જહટલ પ્રશ્ોનયું નનિાકિણ આપી શકશે નહીં. સાદી અને નબન ખચયાળ ટેકનોલોજીની જરિ છે. જહટલ ટેકનૉલોજી ઘણી 
વખત ઘણો સમય અને સ્તોતો ગ્રહણ કિી લે છે પિંતયુ ફકત સંચાલકીય ફાયદા પહોંચાડે છે. ટેકનોલોજીનો તે ફકત ટેકનૉલોજી 
છે એટલા માટે જ ઉપયોગ કિવો જોઈએ નહીં.

દેખિેખ કાય્ભક્રમની ચોક્સ રડઝાઇન, પ્રમાણ અને વયાપ MPA ની લાક્ષન્ણકતા પિ આધારિત છે. ઘણા રકસસાઓમાં, નક્ી 
કિેલ સશંોધન અને દેખિેખ કાય્ભક્રમ ને પ્રમાણમાં થિાવપત કિવા માટે અને પૂિો અમલ કિવા માટે સ્તોતો ઉપલબ્ધ નથી હોતા 
તેથી એવા તતવો પિ રાિ મૂકવો જોઈએ જ ેઆકલન માટે અને MPA ના ઉદે્શો પ્રાપત કિવા માટે વધાિે જહટલ હોય. તે ખાસ

Table 1. Examples of research and monitoring for MPAs
Topic Examples of research Examples of Monitoring

Pollution: Contaminant inputs
(i.e. to control priorities) 

Identifying major sources (indus-
try, agriculture, fisheries, sew-
age, shipping, etc) and pathways 
(pipes/sewers, rivers, atmos-
phere, discards from ships, etc); 
developing suitable sampling 
and analytical methods. 

Quantify loads of priority con-
taminants (e.g. heavy metals, 
nutrients, organochlorines, TBT, 
oil, faecal coliform bacteria). 

Fishery management: Stock de-
pletion. causes and solutions

Investigate life-cycles, reproduc-
tive features, feeding require-
ments and habitats of affected 
species; identify factors (climat-
ic, trophic, human etc) control-
ling inter-annual variations in 
these characteristics; determine 
local factors limiting recruit-
ment, such as fishing methods 
and intensity, predation, disease, 
poor water quality, reduced 
spawning habitat, etc.

Implement a schedule of meas-
urements to obtain more reliable 
data on temporal variations in 
key parameters as identified 
from prior research (e.g. num-
bers and age-classes of fish or 
shellfish harvested by different 
methods, availability of prey spe-
cies, variations in water and prey 
quality, rates 

Conservation of habitats and
biodiversity: Impacts of develop-
ment/use of coastal areas and
resources 

Identify, classify and map 
remaining natural (undeveloped) 
habitats and compare with any 
historical records; characterize 
associated biotic communities 
and exploitable living resources; 
evaluate their inter-dependen-
cies, ecological importance and 
sensitivities to human activi-
ties; identify factors that may 
determine habitat sustainability 
and appropriate measurable 
indicators of these factors; quan-
tify relative extents of modified 
habitats and areas reclaimed for 
housing, industry, agriculture, 
aquaculture, forestry, tour-
ism and recreation, transport, 
harbours and marinas; develop 
an interactive, computerized da-
tabase to hold all such records.

Implement a long-term pro-
gramme to quantify physi-
cal, biological and ecological 
changes in habitats with a 
particular focus on more sensi-
tive species, communities and 
processes; develop indicators of 
long-term sustainability derived 
from prior research; maintain 
up-to-date records on rates 
of physical development and 
changes in patterns and intensi-
ties of human activities; record 
changes in demography, tourist 
numbers, aquaculture, fishery 
production, port traffic, offshore 
aggregate extraction, sewage and 
waste generation and other fac-
tors that may increase pressures 
on habitats and resources, or 
reduce biodiversity.

Sources: GESAMP, 1996 

While each area presents its own challenge, there is a great deal of scientific knowledge relevant 
to MPAs to build on and borrow from. Often, special research is not necessary to answer manage-
ment questions – they can be answered by looking at experience elsewhere.

6.5.4  Design and establish the research and monitoring programme

Without careful design and a systematic approach, volumes of information can be collected at 
great expense and effort, but these will not enable the critical questions to be answered. Simple 
and inexpensive technology is often all that is needed. Complex technology often absorbs much 
time and resources but confers only marginal benefits. Technology should never be applied for its 
own sake.

The precise design, scale and scope of a monitoring programme depend on the characteristics of 
the MPA. In many cases, the resources to establish and implement fully the level of research and 
monitoring identified are not available. The emphasis should then be on those elements that are 
most critical to assessing and achieving the objectives of the MPA. It is particularly important to 
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measure changes in the ecology of the MPA, and resulting effects on the socio-economic condi-
tion of the human communities that depend on it.

All the science funded by the MPA programme should be subject to peer review. It is especially 
important for competitive proposals to be reviewed before funding decisions are made, so that 
scientific cooperation is not jeopardized by suspicions of unfairness.

Involving nearby scientific institutions is helpful. Their scientists are likely to be familiar with the 
historical and social roots of conflicts and may therefore be best able to deal with them. Physi-
cal proximity facilitates meetings and joint effort: modern electronic communication has many 
advantages, but nothing is as effective in solving complex problems as a group of people meeting 
and working together. 

6.5.5  Getting Familiar with Critical Coastal & Marine Habitats: Overview

6.5.5.1 Mangrove Ecosystem: 

India has only 2.66% of the world’s mangroves, covering an estimated area of 4827 km2. About 
57% of this extent is found on the east coast, 23% on the west coast and the remaining 20% on 
the Bay Islands (Andaman and Nicobar). Insular mangroves are present in the Andaman and 
Nicobar Islands, where many tidal estuaries, small rivers, neritic islets and lagoons support a 
rich mangrove flora. The coastal zone, in general, and the mangroves in particular, are used for 
multiple purposes such as recreation, tourism, forestry, agriculture, aquaculture, housing and 
commercial fishing. Our knowledge about the occurrence and distribution of mangrove spe-
cies is inadequate. The mangroves of India comprise 69 species excluding species found in salt 
marshes and other associated species, under 42 genera and 27 families. Mangroves serve as a 
wildlife sanctuary, especially in the Sunderbans in West Bengal, Orissa and Andaman and Nico-
bar Islands. Mangroves are also important nursery areas for the juveniles of many commercially 
important fish and shellfishes (Robertson & Duke 1987) and play important roles in coastal pro-
tection and water quality (Saenger et al 1983). Mangrove forests are one of the most productive 
and biodiverse wetlands on Earth. It is very important to develop standard methods for monitoring 
changes in mangrove habitats.

અગત્નયુ ંછે કે MPA ના પારિસ્થિતતક ફેિફાિોન ેતથા તેના પિ આધાિ િાખનાિા માનવ સમયુદાયો ઉપિ તેની સામાલજક અને 
આર્થક અસિોન ેમાપવી.

MPA કાય્ભક્રમ દ્ાિા ફંડ કિવામાં આવતા તમામ વવજ્ાન બીજાઓ દ્ાિા સમીક્ષાન ેઆધીન િહેશ.ે તે ખાસ મહતવનયુ છે કે 
સપધયાત્મક દિખાસતોન ેફંડ આપવાના નનણ્ભય પહેલાં સમીક્ષા કિવામાં આવે, જથેી વજૈ્ાનનક સહકાિ, અન્યાયની શંકા થી 
કલયુયષત ના થાય. 

નજીકની વજૈ્ાનનક સંથિાન ેસાંકળવી મદદ રપ થાય. તેના વજૈ્ાનનકો તકિાિનો ઇતતહાસ અને સામાલજક મૂળ જાણતા હોવાનયુ ં
શક્ય છે અને તેથી તેની સાથે સાિી િીતે કામ પાડવામાં સક્ષમ િહે. શાિીરિક હાજિી તમટટગો અને સહહયાિા પ્રયાસોમાં 
મદદરપ થાય: આધયુનનક ઇલેક્્ોનનક કોમયયુતમકેશનના ઘણા ફાયદા છે, પિંતયુ જહટલ સમસયાઓના અસિકાિક નનવાિણ માટે 
લોકો સમહૂમાં મળે અને સાથે કામ કિે એના જવેયુ સારં કાઇ નથી.

6.5.5  દરરયષાકયાંઠષાની અને દરરયષાની જહટલ િસષાહિોનો પરરિય મેળિિો: વિહંગષાિલોકન

6.5.5.1  ચેિનયુ ંનનવસનતંત

રાિત પાસે વવવિના ચેિના ફકત 2.66% આવેલા છે, તે 4827 રકલોમીટિ વગ્ભ વવસતાિ આવિી લે છે. તેમાંના આશિે 
57% પવૂ્ભ દરિયાકાંઠા પિ, 23% પલચિમ કાંઠા પિ અને બાકીના 20% અખાતી ટાપયુઓ (અંદામાન નનકોબાિ) પિ આવેલા 
છે અંદામાંન અને નનકોબાિ ટાપયુઓમાં ઇસ્સયયુલિ મેંગ્રોવ આવેલા છે, જ્ાં ઘણી રિતીની ખાડીઓ, નાની નદીઓ, નેિીટીક 
ઇસલેટ્સઅન ેલગૂન (સિોવિ જવેી ખાડીઓ) ચિેન ેસમદૃ્ધ કિવામાં મદદ કિે છે. રકનાિાનયુ ંક્ષતે્ર સામાન્યિીત,ે અને મેંગ્રોવ 
ખાસ કિીન,ે વવવવધ હેતયુઓ માટે ઉપયોગમાં આવે છે જવેા કે િીક્રીએશન,(આનદ પ્રમોદ), ટયુરિઝમ, ફોિેસ્િી, ખતેી, 
એકવાકલચિ,મકાનો બનાવવા અને વયાવાસાયયક માછીમાિી. મેંગ્રોવ પ્રજાતતનયુ ંઉદરવવયુ ંઅને પ્રસાિણ બાબતે આપણયુ ંજ્ાન 
અધૂરં છે. રાિતના ચેિમાં 69 પ્રજાતતઓ છે (નાના ક્ષાિકડણમાં ઊગતી જાતત અને બીજી સંલ ન્ પ્રજાતતઓ લસવાય), તેમાં 
42 જાતતઓ છે અને 27 કયુટયુંબો છે. મેંગ્રોવ વાઇલડ લાઈફ સેંકચયયુઅિી તિીકે કામ કિે છે, ખાસ કિીન ેસયુંદિવન –પલચિમ 
બંગાળ, ઓરિસસા અને અંદામાન નનકોબાિ ટાપયુઓમાં. મેંગ્રોવ ઘણી બાળ માછલીઓ અને શેલરફશના ઉછેિનો વવસતાિ છે, 
(િોબટ્ભસન એનડડ્યુક 1987) અને દરિયારકનાિાના િક્ષણ અને પાણીની ગયુણવતિા માં અગત્નો રાગ રજવ ેછે. (સેંજિ એટ 
એલ 1983). ચિેના જગંલ તે દયુનનયાનો ખયુબજ ઉતપાદન કિતો અને જવૈ વવવવધતા દશયાવતો જલપલવવત વવસતાિ છે.મેંગ્રોવ 
વસાહતોમાં ફેિફાિન ેમોનીટિ(દેખરાળ) કિવા માટે પ્રમાણભતૂ પદ્ધતતઓ વવકસાવવયું બહયુજ અગત્નયુ ંછે.
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6.5.5.2 દરિયાઈ ઘાસનયુ ંનનવસનતંત્ર: 

દરિયાઈ ઘાસ, પાણીની અંદિ થતા ફૂલો વાળા છોડ છે જ ેઘણીવાિ વવશાળ ઘાસના મેદાનોમાં પણ થાય છે અને તે 
વયાપાિ, મનોિંજન, અને આર્થક િીતે અગત્ની વવવવધ પ્રજાતતઓ (દા. ત. મચ્છી, દરિયાઈ કાચબા, ડયુગોંગ, દરિયાઈ 
ઘોડા, ક્રશટેલસયસ્સ) માટે ઉછેિ કેનરિ, આશિો, અને ખોિાક પૂિો પાડે છે. ઉપિાંત, દરિયાઈ ઘાસ, ખાડીના પાણીના અને 
દરિયાકાંઠાના પાણીના પોષક તતવો, અશયુનદ્ધઓ અને કાંપને ગાળે છે અને ઉષણકહટબંધ થી પિવાળા પિવાળાના ખડકોના તતં્ર 
અને ચિેના જગંલ અને મધયમસિના પાણી થી મીઠાવાળી જમીન સયુધી, દરિયાઈ ઘાસના જગંલો, અને છીપલાના ખડકો, બીજા 
સમયુદાયો સાથે નજીકથી જોડાયેલા હોય છે, વવવિના દરિયાના રકનાિા પિ ઇન્ટિફેસ જમીનના માર્જનમાં અસસતતવ ધિાવતા 
દરિયાઈ ઘાસને માનવવય અને વૈશ્વિક આબોહવા ફેિફાિ દ્ાિા ઘણા રયથિાનો ઉરા થાય છે. માનવો, દ્ાિા વાન્ણજ્જ્ક અને 
જીવન નનવયાહ મચ્છીમાિી, અને લયુપત થતાં પ્રાણીઓ દયુનનયારિમાં જીવવા માટે, દરિયાઈ ઘાસ પિ આધાિ િાખે છે.

દરિયાઈ ઘાસ સપયુષપ વનસપતત છે (ફૂલોવાળી વનસપતત) તે ખિા ઘાસ કિતાં વધાિે જમીનના કમળ (પોયણયુ)ં અને આદયુ સાથે 
સંબંધધત છે. તે દરિયાના તળમાં કાંપમાં ઊરા લાંબા પણ્ભ અને દટાયેલાં મૂળ જવેી િચના સાથે ઉગે છે (િાઈઝોમસ).

દયુનનયામાં પથિાયેલી દરિયાઈ ઘાસની આશિે 60 પ્રજાતતઓ છે, તેમાં 12 જાતતઓ અને 4 કયુટયુંબો છે. સપયુષપ વનસપતતમાં 
દરિયાઈ ઘાસ બધી વનસપતતઓમાં અનન્ય વનસપતત છે પિંતયુ તેમની એક જાતત એવી છે જ ેદરિયાના પાણીમાં ડૂબેલી જ જીવી 
શકે છે. (એન્ાલૂસ અકોિોઇડ્સ) એક ઇનડો પલેસરફક પ્રજાતત, એક અપવાદ છે, તેને પ્રજનન કિવા માટે દરિયાની સપાટી પિ 
આવવયુ ંપડે છે, બીજી બધી પાણીની અંદિ પયુષપ ધાિણ કિે અને પિાગનયન કિે. દરિયાના વાતાવિણ સાથે અનયુકૂલન તે આકાિ 
અને માળખા ના કાિણ ેમયુખ્ય અવિોધ છે. દરિયાઈ ઘાસના દરિયાના પાણી માટે પ્રતતબંધ ેદેખીતી િીતે તેમના રૌગોલલક 
પ્રસિણમાં અને જાતત તિીકે વવક્શષટતામાં અસિ કિી છે. દરિયાઈ ઘાસ ઘણી વખત સમયુદાયના પ્રકાિ સાથે નજીકથી જોડાયેલા 
છે. ઉષણકહટબંધમાં, મેંગ્રોવ સમયુદાયો અને પિવાળા ખડકોના તતં્ર સાથે આ જોડાણોની જહટલ આતંિરક્રયા થઈ શકે છે. 

શયુ ંદરિયાઈ ઘાસ ઊગશ ેઅને કાયમ િહેશ ેકે કેમ એ નક્ી કિવા માટે ઘણા સામાન્ય પરિમાણો આલોચનાત્મક છે. તેમાં 
રૌતતક પરિમાણો જ ેદરિયાઈ ઘાસની દેહધાર્મક રક્રયાઓનયુ ંનનયમન કિે છે.(ઉષણતામાન, ક્ષાિતવ, મોજાઓ, પ્રવાહો, 
ઊંડાઈ, તયળયયુ ંઅને રદવસની લંબાઈ), કયુદિતી ઘટનાઓ જ ેવનસપતતની પ્રકાશસશંલષેણની પ્રવશૃ્તિન ેમયયારદત કિે છે (પ્રકાશ, 
પોષકતતવો, પિોપજીવીઓ અને િોગો) અને માનવસર્જતદાખલ થતાં પદાથભો જ ેવનસપતતન ેઉપલબ્ધ સ્તોતો મળેવતા િોકે છે 
(પોષકતતવો અને કાંપનો રિાવો). આ પરિમાણોના ઘણા સંયોજનો કોઈ ચોક્સ થિળ ઉપિ દરિયાઈ ઘાસને ઉગવાદેશે, 
પ્રોત્સાહન આપશે કે નાશ કિશ.ે 

ઉષણકહટબંધના દરિયાઈ ઘાસ વવવવધ પ્રકાિની દરિયાઈ વસાહતો ધિાવ ેછે. ઉષણકહટબંધના દરિયાઈ ઘાસના મેદાનો 
સામાન્યિીત ેખૂબ જ છીછિા, આશ્ય થિાન યયુકત નિમ તયળયાવાળા દરિયાકાંઠા અને ખાડી તલાવળીઓમાં જોવા મળે છે. 
આવા ઘાસના મેદાનોમાં એકજ જાતત હોય કે વવવવધ પ્રજાતતઓના સમયુદાયો ધિાવતા હોય, ઘણી વખત 12 સયુધીની પ્રજાતતઓ 
એકજ થિળમાં જોવા મળે છે. ઉષણકહટબંધના દરિયાઈ ઘાસ પિ જ ેદબાણ અને મયયાદાઓ છે તે સામાન્યિીત ેસમલસતોષણ કે 
ઉતિિધૃવના પેટા પ્રદેશ કિતાં અલગ હોય છે. ગિમીની અસિ મોટા રાગ,ે પાણીના ઊંચા ઉષણતામાનન ેકાિણ ેઅથવા ગિમ 
હવા સાથે વધાિે 

6.5.5.2 Sea Grass Ecosystem: 

Sea grasses are underwater flowering plants that often occur in vast meadows and provide nurs-
eries, shelter, and food for a variety of commercially, recreationally, and ecologically important 
species (e.g., fishes, sea turtles, Dugong, sea horses, crustaceans).  Additionally, sea grasses 
filter estuarine and coastal waters of nutrients, contaminants, and sediments and are closely 
linked to other community types: in the tropics to coral reef systems and mangrove forests, and 
in temperate waters to salt marshes, kelp forests, and oyster reefs. Existing at the interface of 
the land margin and the world’s oceans, sea grasses are threatened by numerous anthropogenic 
impacts as well as global climate change. Humans, through commercial and subsistence fishing, 
and endangered fauna worldwide depend on sea grasses for a living.

Sea grasses are angiosperms (flowering plants) more closely related to terrestrial lilies and gingers 
than to true grasses. They grow in sediment on the sea floor with erect, elongate leaves and a 
buried root-like structure (rhizomes).

There are about 60 described species of sea grasses worldwide, within 12 genera, and 4 fami-
lies. Sea grasses are unique amongst flowering plants, in that all but one genus can live entirely 
immersed in seawater. Enhalus acoroides, an Indo-Pacific species, is the exception, as it must 
emerge to the surface to reproduce; all others can flower and be pollinated under water. Adap-
tation to a marine environment imposes major constraints on morphology and structure. The 
restriction of sea grasses to seawater has obviously influenced their geographic distribution and 
speciation. Sea grasses are often closely linked to other community types. In the tropics, the asso-
ciations are likely to be complex interactions with mangrove communities and coral reef systems.

A number of general parameters are critical in determining whether sea grass will grow and 
persist. These include physical parameters that regulate the physiological activity of sea grasses 
(temperature, salinity, waves, currents, depth, substrate and day length), natural phenomena 
that limit the photosynthetic activity of the plants (light, nutrients, epiphytes and diseases), and 
anthropogenic inputs that inhibit the access to available plant resources (nutrient and sediment 
loading). Various combinations of these parameters will permit, encourage or eliminate sea grass 
from a specific location. 

Tropical sea grasses occupy a variety of coastal habitats. Tropical sea grass meadows typically 
occur in most shallow, sheltered soft-bottomed marine coastlines and estuaries. These mead-
ows may be monospecific or may consist of multispecies communities, sometimes with up to 12 
species present within one location. The stresses and limitations to sea grasses in the tropics are 
generally different from those in temperate or subarctic regions. Thermal impacts most often 

ઉષણકહટબંધનારિયાઈ ઘાસની મેંગ્રોવ અને પિવાળા પિવાળાના ખડકો સાથે અગત્ની આતંિરક્રયા થાય છે. આ બધા  
તંત્ર વાતાવિણ પિ સમતોલલત અસિ ઊરી કિે છે પરિણામે બીજા સમયુદાયો માટે અગત્ની રૌતતક અને જવૈવક મદદ પ્રદાન 

કિે છે. 

બેરિયિ ખડકો દરિયાકાંઠાને સંિક્ષણ આપે છે, અને ખડક અને મયુખ્ય ભૂરાગ વચ્ ેબનીગયેલી તલાવડીને મોજાઓથી, ચેિન ે

ઉગવાદઈ અને દરિયાઈઘાસ સમયુદાયોન ેવવકાસવા દઈ સંિક્ષણ આપે છે.દરિયાઈઘાસ કાંપને પકડી લે છે અને પાણીની ગતત 

ધીમી કિે છે જથેી રિાઈ ગયેલો કાંપ નીચે પડે છે. કાંપને પકડી િાખી , કાંપનો રાિ પાણીમાં હળવો કિી પિવાળાન ેફાયદો 
કિે છે 

મેંગ્રોવ જમીનના કાંપને પકડી લેછે, તેથી દરિયાઈ ઘાસ અને પિવાળાન ેગૂંગળામણની શક્યતાથી બચાવે છે. જ ેદરિયાઈ ઘાસ 

દ્ાિા એવો જમા થયેલ કાંપ એવો પાયો ઊરો કિે છે જથેી પાછળથી ચેિની વસાહતો થિાવપત થઈ શકે છે. ત્રણેય સમયુદાયો 
પોષક તતવોન ેપકડે છે અને પકડી િાખે છે, જથેી તે આસપાસના દરિયાના પાણીમાં વવખિાય જતાં નથી અને ગયુમ થતાં નથી.

Tropical sea grasses have important interactions with mangroves and coral reefs. All these 

systems exert a stabilizing effect on the environment, resulting in important physical and 

biological support for the other communities.

Barrier reefs protect coastlines, and the lagoon formed between the reef and the mainland is 

protected from waves, allowing mangrove and sea grass communities to develop. Sea grasses 

trap sediment and slow water movement, causing suspended sediment to fall out. Trapping of 

sediment benefits coral by reducing sediment loads in the water. 

Mangroves trap sediment from the land, reducing the chance of sea grasses and corals being 

smothered. Sediment banks accumulated by sea grasses may eventually form substrate that can 

be colonized by mangroves. All three communities trap and hold nutrients, preventing them from 

being dispersed and lost into the surrounding oceanic waters.
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result from high water temperatures or overexposure to warm air; osmotic impacts result from 
hypersalinity due to evaporation; radiation impacts result from high irradiance and UV exposure. 

‘The greatest depth at which sea grasses are found is determined by the availability of light for 
photosynthesis. Exposure at low tide, wave action and associated turbidity and low salinity from 
fresh water inflow determine sea grass species survival at the shallow edge. Sea grasses survive 
in the intertidal zone especially in sites sheltered from wave action or where there is entrapment 
of water at low tide, (e.g., reef platforms and tide pools), protecting the sea grasses from exposure 
(to heat, drying) at low tide.

The habitat complexity within sea grass meadows enhances the diversity and abundance of ani-
mals.  Sea grasses on reef flats and near estuaries are also nutrient sinks, buffering or filtering nu-
trient and chemical inputs to the marine environment. The high primary production rates of sea 
grasses are closely linked to the high production rates of associated fisheries. These plants sup-
port numerous herbivore- and detritivore-based food chains, and are considered as very produc-
tive pastures of the sea. The associated economic values of sea grass meadows are very large, 
although not always easy to quantify. Tropical sea grass meadows vary seasonally and between 
years. The potential for widespread sea grass loss has been well documented. The causes of loss 
can be natural such as cyclones and floods, or human influences such as dredging, agricultural 
runoff, industrial runoff or oil spills.

Loss of sea grasses has been reported from most parts of the world, sometimes from natural 
causes, e.g., high energy storms or “wasting disease”. More commonly, loss has resulted from 
human activities, e.g., as a consequence of eutrophication or land reclamation and changes in 
land use.

Anthropogenic impacts on sea grass meadows are continuing to destroy or degrade these coastal 
ecosystems and decrease their yield of natural resources. It is important to document sea grass 
species diversity and distribution, to be able to identify areas requiring conservation measures. 
Responsive management based on adequate information will help prevent any further significant 
areas and species being lost. In order to determine the importance of sea grass ecosystems and 
to detect changes that occur through perturbations (both man-made and natural), it is useful to 
map the distribution and density of existing sea grass meadows. Most importantly, sea grasses 
must be monitored in a statistically valid framework to determine natural variability in the extent 
of sea grasses (e.g., seasonal dieback) before estimates of loss or gain due to perturbation can be 
made. Coastal management agencies need to know what levels of change are likely to be ecologi-
cally or economically important, and sampling designs for baseline and monitoring surveys need 
to be sufficient to measure changes that are statistically significant. Spatial and temporal changes 
in sea grass abundance and species composition must be measured and interpreted with respect 
to prevailing environmental conditions. These may need to be measured seasonally, monthly, or 
weekly, depending on the nature of their variability, and the aims of the study. Physical param-
eters important to sea grass growth and survival include light (turbidity, depth), sediment type and 
chemistry, and nutrient levels. Detailed studies of changes in the structure of sea grass communi-
ties are essential to understand the role of these communities and the effects of disturbances on 
their composition, structure and rate of recovery.

Sea grass ecosystems in the tropics, particularly in India, have been given low priority by the 
scientific community and environmentalists. The expanse and density of sea grasses have signifi-
cantly declined in most of these regions, including India. Although they extend over less than 1% 
of the ocean, they play an important role in the coast zone and provide ecosystem services and 
goods that have higher values compared with other marine habitats. Furthermore, recent studies 
have demonstrated that sea grasses can reduce the impacts of ocean acidification and act as an 
important carbon sink in the marine environment.

સંપક્ભ થી, બાષપીરવનન ેકાિણ ેખૂબ ક્ષાિતવ થતાં અસ્રસિણ ( ઓસમોતતક) ની અસિથી, ઉચ્ અવવકીિણ અને UV સંપક્ભ ન ે
કાિણ ેવવકીિણની અસિથી, નીપજ ેછે.

વધાિામાં વધાિે ઊંડાઈએ જ્ાં દરિયાઈ ઘાસ મળી આવે છે તે પ્રકાશસશંલષેણ માટે ઉપલબ્ધ પ્રકાશ પિ આધાિ િાખે છે. 
ઓટ સાથે સંપક્ભ , મોજાઓની કાય્ભશીલતા અને સંલ ન્ ડહોળાશ અને તાજા ંપાણીનો આવિો, દરિયાઈ ઘાસની પ્રજાતતનયુ ં
છીછિા રકનાિા પિ અસસતતવ નક્ી કિે છે. દરિયાઈ ઘાસ આતંિરિતી ક્ષતે્રમાં જીવન ટકાવી િાખે છે ખાસ કિીન ેએવા ક્ષતે્રો 
ઉપિ જ્ાં મોજાની કાય્ભવાહીથી સયુિક્ક્ષત હોય અથવા ઓટમાં પાણી અટવાઈ િહેતયુ ંહોય (દા.ત. પિવાળાના પલેટ ફોમ્ભ, અને 
રિતી પૂલ), તે દરિયાઈ ઘાસને ઓટમાં ગિમીના સંપક્ભ થી અને સયુકાવાથી િક્ષણ આપે છે.

‘દરિયાઈ ઘાસના મેદાનોમાં માં વસાહતની જહટલતા, વવવવધતામાં અને પ્રાણીઓમાં ઘણોજ વધાિો કિે છે, ખડકોની સપાટીપિ 
અને નદીમયુખની ખાડીઓમાં તે પોષકતતવોની ખાળકંૂડી છે, જ ેપોષકત્વોન ેગાળે છે અને દરિયાઈ વતાવાિણમાં િાસાયન્ણક 
તતવો છોડે છે. આવી વનસપતત ઘણા તૃણરક્ષી અને મતૃ વનસપતત રક્ષી આધારિત ખોિાક સાંકળને સહાય કિે છે અને 
તે દરિયાની ખૂબ ઉતપાદક – ચિવાની જ્યા ગણવામાં આવે છે. પ્રાથતમક દરિયાઈ ઘાસ ઉતપાદનનો ઉચ્ દિ, સંલ ન્ 
માછલીઓના ઉચ્ ઉતપાદન દિ સાથે ખૂબ નજીકથી સંકળાયેલ છે. સંલ ન્ દરિયાઈ ઘાસના મેદાનોનયુ ંઆર્થક મૂલ્ ઘણયુ ંવધાિે 
છે, પણ તેનો જથથો માપવાનયુ ંહમશેા સિળ નથી. ઉષણકહટબંધના ઘાસના મેદાનો ઋતયુ અને દિેક વષ્ભ વચે્ ફેિફાિ દશયાવ ેછે, 
દરિયાઈ ઘાસના વયાપક સંરવવત નયુકશાનનયુ ંસાિી િીતે દસતાવેજીકિણ થયેલયુ ંછે, નયુકશાનના કાિણોમાં કયુદિતી જવેાકે તોફાનો 
અને પૂિ, અથવા માનવ સર્જત જવેા કે ડે્લજગ, ખતેી સંબંધી ધોવાણ, ઔધોશ્ગક ધોવાણ, અથવા તેલનયુ ંઢોળાવયુ ંછે.

વવવિના ઘણા રાગોમાંથી દરિયાઈ ઘાસના નયુકશાનના અહેવાલ મળેલા છે, ક્યાિેક કયુદિતી કાિણોસિ, દા.ત., ખૂબ 
શકકતશાળી તોફાનો, અથવા “ રયંકિ િોગો . ઘણે રાગ ેસામાન્યિીત ેમાનવ પ્રવૃશ્તિઓન ેકાિણ ેનયુકશાન થયેલ છે, દા. ત. 
યયુટ્ોફીકેશન, અથવા જમીન નવસાધય કિવાન ેકાિણ ેઅને જમીનના ઉપયોગનો પ્રકાિ બદલવાથી. 

માનવીય અસિો દરિયાઈ ઘાસના મેદાનોનો સતત િીતે વવનાશ કિે છે અને દરિયાકાંઠાના નનવસન તતં્રને અને તેમના કયુદિતી 
સ્તોતોની ઊપજને ઘટાડે છે. દરિયાઈ ઘાસની પ્રજાતતની વવવવધતા અને પ્રસિણનયુ ંદસતાવેજીકિણ કિવયુ ંજરિી છે, જથેી 
સંિક્ષણના પગલાં ક્યા વવસતાિમાં લેવા તે જાણી શકાય. પિૂતી માહહતીન ેઆધાિે પ્રતતરાવક સંચાલન વધાિે નોંધપાત્ર વવસતાિ 
અને પ્રજાતતઓનો લોપ થતો અટકાવશે. દરિયાઈ ઘાસના નનવસનતતં્રની અગત્તા નક્ી કિવા માટે અને અવિોધો (માનવ 
સર્જત કે કયુદિતી બંને) દ્ાિા જ ેફેિફાિો થાય તેને શોધવા માટે, અસસતતવ ધિાવતા ઘાસના મેદાનોના પ્રસિણ અને ઘનતાનો 
નક્શો બનાવવો ઉપયોગી છે. તે ખૂબજ અગત્નયુ ંછે કે , ઘાસના મેદાનોનયુ ંનનિીક્ષણ આંકડાશાસ્તીય િીતે યો્ય માળખામાં 
થવયુ ંજોઈએ, દરિયાઈ ઘાસની હદની કયુદિતી પરિવત્ભનશીલતા (દા.ત. લસઝનલ ડાઈબેક- મતૃ્યુ), અવિોધના કાિણ ેથતાં 
નયુકશાન અથવા ફાયદાના અંદાજ કાઢવામાં આવે. દરિયાકાંઠાનયું સંચાલન કિતી એજસ્સીઓએ જાણવયુ ંજોઈએ કે ક્યા સતિના 
ફેિફાિ પારિસ્થિતતક િીતે અને આર્થક િીતે અગત્ના છે, અને આધાિિેખા તથા દેખરાળના મોજણી માટે, આંકડાકીય િીત ે
અગત્ના ફેિફાિ માપવા માટે, સેંપપલગ રડઝાઇન પૂિતી હોવી જોઈએ. દરિયાઈ ઘાસની વવપયુલતા અને પ્રજાતતઓના સંયોજનના 
થિળલક્ષી અને સમયલક્ષી ફેિફાિો જરિ માપવા જોઈએ અને તેનયું પ્રવત્ભતી પયયાવિણીય પરિસ્થિતી મયુજબ અથ્ભઘટન કિવયુ ં
જોઈએ. તે લસઝન પ્રમાણે, માલસક, અથવા દિ અઠવારડય ેતેમની પરિવત્ભનશીલતાના અને અભયાસના ધયેય ના પ્રમાણે માપવા 
જોઈએ. દરિયાઈ ઘાસની વનૃદ્ધ અને અસસતતવ માટે અગત્ના રૌતતક પરિબળોમાં પ્રકાશ ડહોળાશ, ઊંડાઈ, કાંપનો પ્રકાિ અને 
િસાયણ, અને પોષકતતવોના સતિોનો સમાવશે થાય છે. દરિયાઈ ઘાસ સમાજના બંધાિણના ફેિફાિનો વવગતવાિ અભયાસ; 
આ સમાજની ભૂતમકા અને વવધ્ોની તેમના સંયોજન, બંધાિણ અને પયુનઃ પ્રાપપતના દિ પિ થતી અસિ સમજવા માટે જરિી છે. 

ઉષણકહટબંધમાં, ખાસ કિીન ેરાિતમાં, દરિયાઈ ઘાસ નનવસનતતં્ર માટે, વજૈ્ાનનક સમાજો અને પયયાવિણવાદીઓએ ઓછી 
અગ્રતા આપેલ છે. આમાંના ઘણાજ પ્રદેશો, રાિત સહહતમાં, દરિયાઈ ઘાસનયુ ંવવસતિણ અને ગીચતા નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં 
ઘટેલ છે. જોકે તે 1%થી ઓછા સમયુરિમાં વવસતિેલા છે, તો પણ દરિયાકાંઠાના ક્ષતે્રમાં અગત્ની ભૂતમકા અદા કિે છે અને 
નનવસનતતં્રની સેવાઓ અને એવો માલ પ્રદાન કિે છે કે જનેી રકમત બીજી વસાહતોની સિખામણી એ ઊંચી છે. ઉપિાંત, 
તાજતેિના અભયાસોએ દશયાવયયુ ંછે કે દરિયાઈ ઘાસ સમયુરિના તેજાબીકિણનો પ્રરાવ ઘટાડે છે અને દરિયાઈ પયયાવિણમાં 
અગત્ની કાબ્ભન લસક તિીકે વતવે છે. 
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દરિયાના સતિમાં ફેિફાિ, દરિયાકાંઠાની રૌતતક િેખામાં ફેિફાિ અને વૈશ્વિક આબોહવાના ફેિફાિોન ેકાિણ,ે દરિયાઈ ઘાસનયુ ં
વૈશ્વિક પ્રસાિણ અને વવપયુલતા ઉત્કાંતતના કાળ દિમયાન બદલાયેલ છે, ઘણા દબાણ, કાંપ અને પોષક તતવોનયુ ંધોવાણ સહહત, 
રૌતતક ખલેલ, આક્રમણકાિી પ્રજાતતઓ, બીમાિી, વયાપાિી માછીમાિીની પ્રથાઓ, એકવાકલ્ચિ, વધાિે પડતયુ ંચિવાનયુ,ં તૃણ 
નયુ ંખૂબ ખીલવયુ.ં ( ્લોબલબલૂમ) અને ્લોબલ વોર્મગ (વવવિના ઉષણતામાન નયું વધવયુ)ંને કાિણ ેદરિયાઈ ઘાસનયુ ંપ્રમાણ થોડા 
ચોિસ મીટિથી લઈને હજાિો રકલોમીટિ સયુધી ઘટી જાય છે.  

6.5.5.3  દરિયાઈ વનસપતતનયુ ંનનવસનતંત્ર:

દરિયાઈ વનસપતત એ િસપ્રદ અને વવવવધ સમહૂના સજીવો છે જ ેસમયુરિમાં જીવે છે. તે આતંિ રિતી ક્ષતે્રમાં ખડકો સાથે 
ચોંટેલા જોવા મળે છે, દરિયાકાંઠા પિ ધોવાણ થયેલા, વવશાળ પાણીની અંદિના જગંલોમાં, અને દરિયાની સપાટી પિ તિતા 
જોવા મળે છે. તે ખૂબજ નાના, અથવા ઘણા મોટા, 20 મીટિથી પણ મોટા જોવા મળે છે. 

જો કે, તેમને વનસપતત જવેા ઘણા લક્ષણો હોય છે છતાં તેઓ ખિેખિ વહન કિનાિી પશેીઓવાળા છોડ નથી. તે મોટી શેવાળ 
છે જ ેશ્યુક્ષટમાં આવે છે. તેનો અથ્ભ એ થાય કે તે છોડ પણ નથી કે પ્રાણી પણ નથી. દરિયાઇ વનસપતતન ેખિેખિા છોડના 
સમહૂમાં મૂકવામા આવતા નથી કાિણ કે તેમને ખાસ વહનતતં્ર, મૂળ, પ્રકાંડ પણભો, અને બંધ પ્રજનન તતં્ર –પયુષપો કે ફળ નથી. 
પિંતયુ વનસપતતની માફક દરિયાઈ વનસપતત પ્રકાશસશંલષેણ કિે છે, તેઓ સૂય્ભ શકકતમાંથી વૃનદ્ધમાટે જરિી સામગ્રી બનાવે 
છે. દરિયાઈ વનસપતતના કોષમાં કલોિોફીલના લીલાં િંગરિવયો હોય છે, જ ેપ્રકાશસશંલષેણ માટે જરિી સૂય્ભપ્રકાશનયુ ંશોષણ 
કિે છે. કલોિોફીલ દરિયાઈ વનસપતતના લીલા િંગ માટે પણ જવાબદાિ છે. તદઉપિાંત, અમયુક દરિયાઈ વનસપતત બીજા 
પ્રકાશશોષક િંગરિવય ધિાવ ેછે. આ િંગરિવય લાલ, વાદળી, ભૂિાં, અથવા સોનિેી હોઇ શકે જ ેદરિયાઇ શેવાળના લાલ અને 
ભૂિા સયુંદિ િંગો માટે જવાબદાિ છે. 

દરિયાઈ શેવાળમાં મૂળને બદલે મજબતૂ પકડન્ા તતંયુઓ હોય છે, જ ેદરિયાના તળને ચીપકી જાય છે. હોલડફાસ્ પાણી અને 
પોષકતતવોના શોષણ માટે જરિી નથી, પિંતયુ તે એક લંગિ માફક જરિી છે. હોલડફાસ્ આંગળીઓ જવેા અને લાંબા હોય છે 
તેને heptra –હેપત્રા કહે છે.

દરિયાઈ શેવાળના ઘટ્ટ જથથાઓ દરિયાના વવક્શષટ અને ખાસ પ્રાણી અને વનસપતતના સમહૂને પયયાવિણ પૂરં પાડે છે. તેમાંના 
ઘણા બીજ ેક્યાંય જોવા મળતા નથી. વવવવધ દરિયાઈ શેવાળના તળ ઘણાં સૂક્ષ્મ અને મોટા સજીવોને જમેાં માછલીઓનો પણ 
સમાવશે થાય છે, તેમને ખોિાક, સંવધ્ભનની જ્યા અને આશિો પિૂો પાડે છે અને તેથી તેની ખોિાક શૃંખલામાં મહતવની  
ભૂતમકા છે.

The global distribution and abundance of sea grasses have changed over evolutionary time in 
response to sea level changes, physical modification of coastlines and global climate change. 
Multiple stresses, including sediment and nutrient runoff, physical disturbances, invasive species, 
diseases, commercial fishing practices, aquaculture, overgrazing, algal blooms and global warm-
ing, cause sea grass declines at scales ranging from a few square metres to hundreds of square 
kilometres. 

6.5.5.3  Seaweed ecosystem: 

Seaweeds are a fascinating and diverse group of organisms living in the Earth’s ocean. They can 
be found attached to rocks in the intertidal zones, washed up on the beaches, in giant under-
water forests, and floating on the ocean’s surface. They can be very tiny, or quite large, growing 
more than 20 meters. 

Though they have many plant-like features, they are not true vascular plants. They are macro 
algae which come under the kingdom Protista that means they are neither plants nor animals. 
Seaweeds are not grouped with the true plants because they lack a specialized vascular system, 
roots, stem leaves and enclosed reproductive structure like flower and cones. However, like true 
plants, seaweeds are photosynthetic; they convert energy from sunlight into the materials needed 
for growth. Within their cells seaweeds have the green pigment chlorophyll, which absorbs the 
sunlight they need for photosynthesis. Chlorophyll is also responsible for the green colouration 
of many seaweeds. In addition to that some seaweeds contains other light absorbing pigments. 
Theses pigments can be red, blue, brown or golden and are responsible for beautiful colouration 
of red and brown algae. 

Instead roots seaweeds have holdfasts, which attach them to the sea floor. A holdfast is not nec-
essary for water and nutrient uptake, but is needed as an anchor. Holdfasts are made up of many 
finger-like projections called haptera.

The thick masses of seaweeds provide an environment for a distinctive and specialized group of 
marine animals and plants, many of which are not found elsewhere. The beds of the different 
seaweeds provides feeding, breeding grounds and shelter for many micro and macro organisms 
including fishes and thus have a significant role in food chains. 
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Sargassum is a genus of brown (class Phaeophyceae) macroalgae (seaweed) in the order Fu-
cales. It is one of the algin yielding seaweeds, growing abundantly in Indian waters. (Kaliaperumal 
and Kalimuthu 1997). The thick masses of Sargassum provide an environment for a distinctive 
and specialised group of marine organisms, many of which are not found elsewhere. 

Numerous species are distributed throughout the temperate and tropical oceans of the world, 
where they generally inhabit shallow water and coral reefs. However, the genus is best known for 
its free floating. While most species within the class Phaeophyceae are predominantly cold water 
organisms that benefit from nutrient upwelling, the genus Sargassum appears to be an exception 
to this general rule.  Any number of the normally benthic species may take on a planktonic, often 
pelagic existence after being removed from reefs during rough weather. However, two species (S. 
natans and S. fluitans) have become holopelagic — reproducing vegetatively and never getting 
attached to the seafloor during their life-cycle.

The thick masses of Sargassum provide an environment for a distinctive and specialised group of 
marine animals and plants, many of which are not found elsewhere. Large beds of Sargassum are 
commonly found in shallow water ( up to 6 metres) with a rocky substratum. These beds of Sar-
gassum support rich marine life and also act as breeding areas for fish and nursery grounds for 
juvenile fish.  These  algae also grows in the subtidal region and attach themselves to moderately 
exposed or sheltered rocks. These tropical populations often undergo seasonal cycles of growth 
and decay in concert with seasonal changes in sea temperature.

6.5.5.4 Coral reefs: 

Coral reefs are among the largest and most diverse ecosystems. They are held together by 
calcium carbonate structures secreted by polyps. Corals comes under the class Anthozoa of the 
phylum Cnidaria. Comprising over 6,000 known species, anthozoans also includes sea fans, sea 
pansies and anemones. Stony corals (scleractinians) make up the largest order of anthozoans, 
and are the group primarily responsible for laying the foundations of, and building up, reef 

સરગેસમ તે એક મોટી બ્ાઉન દફરરાઈ શેવાળ (દફરરાઈ વનસપતત) –વગ્મ િીઓિારસી ની ગોરિ ફ્ ુકેલ્સ માં આવતી 
દફરરાઈ શેવાળ છે. તે અલ્ગિન પેદા કરતી દફરરાઈ વનસપતત છે, તે ભારતના દફરરામાં વવપુલ પ્માણમાં જોવા મળે છે. 
(કલીરાપેરૂમલ અને કાલીમુથુ 1997).સરગેસમ ના ઘટ્ટ જથથા દફરરાઈ સજીવોના વવક્શષટ અને ખાસ સમહૂોને પરયાવરણ 
પ્દાન કરેછે, તેમાંના ઘણા બીજ ેક્ાંરે જોવા મળતા નથી. 

પૃથવીના સમશીતોષણ અને ઉષણકહટબંધીર મહાસાગરોમાં ઘણી જાતતઓ પ્સરેલી છે, જ્ાં તે સામાન્ય રીતે છીછરા 
પાણીમાં અને પરવાળાના ખ્ડકોમાં વસવાટ કરેછે. પરંતુ આ પ્જાતત તેના મુ્કતપણે તરવામાટે માટે વધારે જાણીતી છે. 
જ્ારે આ વગ્મ – િીઓિારસી-ની ઘણી જાતતઓ મુખ્તવ ેઠં્ડા પાણીના સજીવ છે, જ ેપોર્ક તતવોના વધારાથી િારદો 
મેળવે છે, પ્જાતત સરગેસમ તે સામાન્ય નનરમમાં અપવાદ છે. સામાન્ય રીતે નનતલસ્થ પ્જાતતની કોઈપણ સખં્ા જ્ારે 
ખરાબ હવામાનને કારણે ખ્ડક ઉપરથી છૂટી થઈ જાર ત્યારે પલવક-(પલાંકટન)પર જાર છે, ઘણી વખત મહાસાગરીર 
અસસતતવ ધરાવે છે. પરંતુ બે જાતતઓ (એસ. નાતાસ અને એસ. ફ્લ્ુઇટનસ) તરસલર બની ગઈ છે. અને તેમના જીવન 
ચક્રમાં ક્ારેર દફરરાના તળ સાથે ચોંટતી નથી. 

સારગેસમ ના ઘટ્ટ જથથાઓ દફરરાના વવક્શષઠ અને ખાસ પ્ાણી અને વનસપતતના સમહૂને પરયાવરણ પૂરંુ પા્ેડ છે., તેમાના 
ઘણા બીજ ેક્ાર જોવા મળતા નથી. સારગેસમના મોટા પટ્ટાઓ સામાન્ય રીતે છીછરા પાણીમાં (6 મીટર સુધી) અને 
ખ્ડકાળ તટ પર હોર છે. આ સારગેસમ પટ્ટા ધનનષટ દફરરાઈ જીવનને મદદ કરે છે અને માછલી માટે સંવધ્મન સ્થળ અને 
બાળ માછલી માટે ઉછેર કેનદ્ર જમીન બની રહે છે.આ દફરરાઈ શેવાળ સબટાઈ્ડલ- ભરતીના ક્ષેરિમાં પણ વૃદ્દ્ધ પામે 
છે અને ઓછા ખુલલા થરેલા અથવા છરિવાળા ખ્ડકો સાથે ચોંટેલી રહે છે. ઉષણકહટબંધની આ વસતીઓ ઘણી વખત 
દફરરાના પાણીમાં ઉષણતામાન ના ઋતુજન્ય િેરિારો સાથે સંલ�ન વૃદ્દ્ધ અને કોહવાણના ઋતુ ચક્ર માથી પસાર થાર છે.

6.5.5.4 પિવાળાના ખ્ડકો: 

પિવાળાના ખડકો તે મોટામાં મોટા અને ખૂબજ વવવવધતાવાળા નનવસનતતં્રોં માથી છે. તેઓ કેલશયમ કાબભોનેટ કે જનેો polyp 
(પયુષપક)- દ્ાિાસ્તાવ કિવામાં આવે છે તેના બંધાિણ થી એક સાથે જોડાયેલા િહે છે. પિવાળા સમયુદાય- નનડારિયાના વગ્ભ 
એન્ોઝોઆમાં આવે છે. એન્ોઝોઆની 6000 જાતતઓ જાણવામાં આવી છે તેમાં સીફેસ્સ, સી એવસ્સસયા ફેસ્સ, સી પેનલસસ, 
અને એનેમોસ્સ (દગડફૂલ)નો પણ સમાવશે થાય છે. પથિાળ પિવાળા -સ્લેિેક્ક્નનસ- મોટામાં મોટી એન્ોક્ઝયાની શ્ેણી છે, 
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અને તે એ સમહૂ છે જ ેખડકનો પાયો નાખે છે અને ખડકનયું માળખયુ ંઊભયુ ંકિે છે. મયુખ્યતવ,ે પથિાળ ખડકો તે વસાહતી સજીવો 
છે.જ ેએકજપ્રકાિના હજાિો લાખો પયુષપકોથી બનેલા છે.

ખડક બાંધવાવાળા પિવાળા તેમના રૌગોલલક પ્રસિણમાં મયયારદત છે,કાિણકે આલ્ગલ-ની-ડારિયન સહજીવન- તતં્ર, ને 
સાંકળી અને અને સતત પયયાવિણીય પરિસ્થિતીઓના બેનડ(સમહૂ)ની, પયુષ્ળ પ્રમાણમાં લાઈમસ્ોન પેદા કિવા જ ેખડકના 
પાયા માટે જરિી છે, જરિ પડે છે, ઉચ્ મજબતૂી વાળા ખડકો ફકત જ્ાં લાંબા સમય સયુધી ઉષણતામાન 18 °C થી નીચે ના 
જાય ત્ાં બને છે. જાપાનમાં, જ્ાં આ બાબતનો વવગતવાિ અભયાસ કિવામાં આવેલો છે, અને તમામ પિવાળાની જાતતઑની 
આશિે અડધી વસતી ત્ાં જોવા મળે છે, જ્ાિે દરિયાનયુ ંઉષણતામાન નનયતમત િીતે 14 °C થી નીચયુ ંિહે છે. અને આશિે 25% 
જોવા મળેછે જ્ાિે તે 11 °C થી નીચયુ ંજાય છે.ઘણા ઉષણતામાન 23 °C અને 29 °C વચે્ ઘણી શ્ષેઠ િીત ેવૃનદ્ધ પામે છે, 
પણ અમયુક ઉચામાં ઊચયુ ં40 °C ઉષણતામાન મયયારદત સમય માટે સહી શકે છે. ઘણાને બહયુ ખારં (ક્ષાિવાળયુ)ં પાણી જોઈએ 
(32-42 પાટ્ભ  પિ થાઉંઝંડ(PPT)). પ્રકાશ પ્રવશેી શકે તે માટે પાણી ચોખખયું જોઈએ. પિવાળાની પ્રકાશની તીવ્રજરરિયાત 
તેનો ખયુલાસો કિે છે કે શા માટે ખડક બાંધનાિી જાતતઓ મોટા રાગ ેપ્રકાશ પ્રવશેી શકે તેવા વવસતાિો- યયુફોરિક ક્ષતે્ર –
પિૂતી, આશિે 70 મીટસ્ભમાં સીતમત હોય છે. મોટારાગના કોિલ- પિવાળા બીજા નનડરિયસ્સ માફક, સાથે સહજીવન કિતી 
ઝૂક્ષેનથેલી નામની દરિયાઈ શેવાળ ધિાવ ેછે. જો આ દરિયાઈ શેવાળના કોષો ને પયુષપક કાઢી મૂકે; આવયુ ંબની શકે જો કોલોની 
લાંબા સમયનો શાિીરિક અવિોધ સહન કિી િહી હોય, તો યજમાન થોડા સમય પછી મતૃ્યુ પામે છે. સહજીવનમાં િહેનાિ 
ઝૂક્ષેનથેલી પયુષપકન ેતેનો િંગ પણ અપવે છે. ઝૂક્ષેનથેલીન ેકાઢી મૂકવામા આવે તો કોલોની નબલકયુલ સફેદ િંગ ધાિણ કિે છે તેને 
સામાન્ય િીતે “પિવાળા વવિંજન” કહેવામા આવે છે. 

જ્ાિે મયુકત તિતા પિવાળાના કોિલના લાવયા (પલેનયયુલલ) ટાપયુ અથવા ખંડની ડૂબેલી ધાિોન ેચોંટી જાય છે ત્ાિે પિવાળા 
ખડક બનવાનયુ ંશર થઈ જાય છે. જમે પિવાળા વૃનદ્ધપામ ેછે અને વવસતતૃ થાય છે, તેમ, ખડક ત્રણ મયુખ્ય લાક્ષન્ણકતાઓ 
ફ્ફ્લજગ - કાંઠા વવસતાિનો, અવિોધ રપ - અવિોધક અથવા એટોલ - ખાડી આતંિતો, માથી એક લાક્ષન્ણકતા ધાિણ કિે છે. 
થીજી જતાં ખિાબા –જ ેબહયુ સામાન્ય છે કાંઠા પિથી સીધા દરિયા તિફ પ્રક્ષેપણ દશયાવ ેછે અને દરિયાકાંઠાની લાઇનની અને 
ટાપયુ ની ફિત ેબોડ્ભ િ બનાવે છે. અવિોધ રપ િીફ પણ દરિયાકાંઠાની બોડ્ભ િ ફિત ેહોય છે, પણ ઘણા દૂિ થી. તેઓ પોતાની 
જમીનના દળથી, પાણીની ખયુલલી અને, ઘણી વખત ઊંડી ખાડીતલાવડી –દ્ાિા અલગ પડે છે. જો થીજી જતાં ખિાબા – 
જવાળામયુખીના ટાપયુ આસપાસ હોય- દરિયાના લેવલ પિ હોય અને સંપૂણ્ભપણ ેશાંત થઈ ગયા હોય –ત્ાિે પિવાળા ઊંચો ને 
ઊંચો આગળ વધતો હોય, તેથી એક એટોલ- ખડક નયુ ંનનમયાણ થાય છે. એટોલ સામાન્યિીત ેવતયુ્ભલાકાિ કે અંડાકાિ હોય છે, 
કેનરિમાં લેગયુન (તલાવડી) હોય છે. ખડક તલના રાગો એક અથવા વધાિે ટાપયુઓનયુ ંનનમયાણ કિી શકે, અને તૂટેલા િીફ વચ્ેથી 
કેન્નરિય લગૂન પિ જઈ શકાય છે.

પિવાળાના ખડકોના નનવસનતતં્રની ઊંચી ઉતપાદનશકકત; પાણીના પ્રવાહ, કાય્ભક્ષમ જવૈવક રિસાયકલલગ, અને ઉચ્ પ્રમાણમાં 
પોષક રિવયોની જાળવણીથી પરિણામે છે. પિવાળા પયુષપક સાથ ેતેમની પશેીઓમાં, સહજીવનમાં િહેતી દરિયાઈ શેવાળ, 
ઝૂક્ષેનથેલી છે, જ ેપયુષપકના કચિા ઉતપાદનોનયુ ંઉત્સજ્ભન થાય તે પહેલાં, પ્રરક્રયા કિે છે. 

structures. For the most part, scleractinians are colonial organisms composed of hundreds to 
thousands of identical polyps. 

Reef-building corals are restricted in their geographic distribution. This is because the algal-cni-
darian symbiotic machinery needs a narrow and consistent band of environmental conditions to 
produce the copious quantities of limestone necessary for reef formation. The formation of highly 
consolidated reefs only occurs where the temperature does not fall below 18°C for extended pe-
riods of time. In Japan, where this has been studied in detail, and approximately half of all coral 
species occur where the sea temperature regularly falls to 14°C and approximately 25% occur 
where it falls to 11 °C. Many grow optimally in water temperatures between 23 °C and 29 °C, but 
some can tolerate temperatures as high as 40 °C for limited periods of time. Most require very 
salty (saline) water (32-42 parts per thousand (PPT)). The water must be clear to permit high 
light penetration. The corals’ requirement of intense light also explains why most reef-building 
species are restricted to the euphotic (light penetration) zone, approximately 70 metres. Most 
corals, like other cnidarians, contain symbiotic algae called zooxanthellae. If these algal cells are 
expelled by the polyps, which can occur if the colony undergoes prolonged physiological stress, 
the host may die shortly afterwards. The symbiotic zooxanthellae also confers their colour to the 
polyp. If the zooxanthellae are expelled, the colony takes on a stark white appearance, which is 
commonly described as “coral bleaching”.

Coral reefs begin to form when free-swimming coral larvae (planulae) attach themselves to the 
submerged edges of islands or continents. As the corals grow and expand, the reefs take on 
one of three major characteristic structures—fringing, barrier or atoll. Fringing reefs, which are 
the most common, project seaward directly from the shore, forming borders along the shoreline 
and surrounding islands. Barrier reefs also border shorelines, but at a greater distance. They are 
separated from their adjacent landmass by a lagoon of open, often deep, water. If a fringing reef 
forms around a volcanic island that subsides completely below sea level while the coral continues 
to grow upward, an atoll forms. Atolls are usually circular or oval, with a central lagoon. Parts of 
the reef platform may emerge as one or more islands, and breaks in the reef provide access to 
the central lagoon.

The high productivity of coral reef ecosystems results principally from their flowing water, efficient 
biological recycling, and high retention of nutrients. The coral polyps have symbiotic algae, zoo-
xanthellae, within their tissues, which process the polyps waste products before they are excret
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ed, thus retaining such vital nutrients as phosphates. Zooxanthellae utilise nitrates, phosphates 
and carbon dioxide produced in the polyps and, through photosynthesis, generate oxygen and 
organic compounds that the coral polyps can use. Living corals exist as a veneer over a porous 
limestone base that accumulates mainly through two mechanisms: the active growth of organ-
isms (corals, molluscs and calcareous algae)  and the  cementation  of  calcareous debris (dead 
and broken corals and molluscs) by encrusting organisms (algae, bryozoans and sponges). 

The great number of holes and crevices in a reef provide abundant shelters for fishes and inver-
tebrates and are important fish nurseries. In addition, highly specialised creatures have become 
dependent for their survival on the reef environment. This environment provides a solid substrate 
for many bottom-living organisms (clams, sponges, tunicates, sea fans, anemones and algae) on 
which to settle and grow. For many other species, a coral reef is a critical habitat during a par-
ticularly vulnerable or critical stage of their life-cycles. The different parts of the reef are used for 
feeding, for spawning, as nursery grounds and for shelter.  

An important function of fringing reefs along the wave-swept shores is preventing coastal erosion 
and storm damage. This is particularly important for regions with low-lying coastal plains, where 
fringing and barrier reefs protect the coast from the ravages of tropical storms and tidal waves. 
Fringing reefs are self-repairing breakwaters which permit the continued existence of hundreds 
of atolls and numerous other low tropical islands, as well as protect thousands of miles of conti-
nental coastline. Entire island archipelagos owe their existence to the reef building process of past 
millennia and the protective role of sea-level reefs. These islands are valuable to the communi-
ties inhabiting islands and coasts of tropical nations and recreation areas for their subsistence, 
security and cultural value. Protection from disturbance in such critical habitats is also essential 
for maintaining higher fisheries returns. 

The physical structure of most ecological communities is formed by plants and in coral reefs it 
is formed mainly by corals. Variations in the abundance of these ‘structural species’ are critical 
to the dynamics of the whole community, including the associated ‘interstitial species’ such as 
mobile animals. Disturbances, which have been common events in the evolutionary history of 
both aquatic and terrestrial ecological assemblages are among the more important of the mecha-
nisms that cause variations in structural species. This role has long been recognized in the study 
of recovery after disturbance.  

Coral reefs are among the most valuable ecosystems on Earth, providing people with goods and 
services that include food, storm protection, and recreational opportunities. Despite their impor-
tance, coral reef ecosystems are in decline from a myriad of man-made and natural threats.

Degradation of coral reefs 

Coral reefs are very sensitive to disturbances whether they are natural or anthropogenic. Mortality 
due to natural physical and biological disturbances is a routine process that is vital to the main-
tenance of diversity in coral reefs and many other systems. However, over the last few decades, 
coral reefs are being degraded on a global scale by a wide range of impacts, and their very 
existence is threatened by various causes such as global warming and sea level changes, storms, 
predation by the Crown-of-Thorns Starfish (COTS) and the gastropod genus Drupella, diseases, 
industrial pollution, overexploitation of reef resources, destructive fishing practices, tourism, and 
sedimentation. 

As a result, descriptions about declining reef health are commonplace, and many reefs have 
recently experienced a drastic reduction in coral cover and richness, and a concomitant increase 
in algal cover. However, the causes and consequences of changing coral communities remain 
contentious, particularly whether they are of natural or anthropogenic origin, and whether the 

આથી અગત્ના પોષકતતવો ફોફેિટ્સ તિીકે જળવાઈ છે. ઝૂક્ષેનથેલી, પયુષપકમાં ઉતપન્ થયેલા નાઇટે્ત્્સ, ફોસફેટ્સ અને 
કાબ્ભન ડાયોક્ાઈડનો ઉપયોગ કિે છે, અને પ્રકાશસશંલષેણ દ્ાિા, ઑક્ીજન અને સેંનરિય સંયોજનો ઉતપન્ કિે છે જનેો 
પિવાળા પયુષપક ઉપયોગ કિી શકે. ધછરિાળયુ લાઈમસ્ોન પિ જીવવત પિવાળા, વીનીયિ તિીકે અસસતતવ ધિાવ ેછે- લાઈમસ્ોન 
બે મયુખ્ય તતં્રોથી એકઠો થાય છે: સજીવોની સરક્રય વનૃદ્ધ (પિવાળા, મૃદયુકાય-, અને કેલકેરિયસ દરિયાઈ શેવાળ) અને 
કેલશયમના રંગાિના લસમેંટીકિણથી (મતૃ અને તૂટેલા પિવાળા અને મૃદયુકાય). જમેાં સજીવો (દરિયાઈ શેવાળ, બ્ાયોઝૉમ 
અને સપોંલજસ) દ્ાિા પડ બનવામાં આવે છે. 

ખડકમાં ઘણી સખં્યામાં આવેલા ધછરિો અને ખાંચા વયાપક પ્રમાણમાં માછલીઓ અને અમરેદંડીઓને આશ્ય આપે છે. અને 
માછલીઓ માટે અગત્ના ઉછેિ કેનરિ છે. ઉપિાંત, અત્તં વવક્શષટ સજીવો તેમના અસસતતવ માટે ખડકના પયયાવિણ પિ 
આધાિ િાખતા થઈ ગયા છે. આ પયયાવિણ, ઘણા દરિયાના તયળય ેિહેતા સજીવોને (કલેમસ, સપોંલજસ, ટ્યુનનકેટ્સ,સી ફેસ્સ, 
દગળફૂલ, અને શેવાળને) મજબતૂ પાયો પિૂો પાડે છે જનેા પિ તેઑ િહે છે અને વનૃદ્ધ પામે છે.બીજી ઘણી જાતતઓ માટે 
પિવાળાના ખડકો તેમના જીવનચક્રની નબળી અથવા જોખમી સ્થિતતમાં કટોકટી દિમયાનની વસાહત છે. ખડકના વવવવધ રાગો 
ખોિાક માટે, સપાઉનનગ (ઇંડા મૂકવા) માટે, ઉછેિ કેનરિ જમીન તિીકે અને આશ્ય માટે ઉપયોગમાં આવે છે. 

થીજી જતાં ખિાબાનયુ ંઅગત્નયુ ંકાય્ભ મોજાથી ધોવાતા રકનાિાઓ પિ, રકનાિાનયુ ંધોવાણ અને તોફાનમાં નયુકશાન અટકાવવાનયું છે. 
નીચાણવાળા રકનાિાના મેદાનો વાળાક્ષતે્રો માટે એ ખાસકિીન ેઅગત્નયુ ંછે, કે જ્ા ફ્ફ્લજગ અને અવિોધ રપ ખિાબા, દરિયા 
કાંઠાને ઉષણકહટબંધના તોફાનો અને રિતીના મોજાંથી િક્ષણ આપે છે. થીજી જતાં ખિાબા જાતે િીપેિ થનાિા ધક્ા (રકનાિાન ે
પાણીના દબાણથી બચાવનાિા) છે જ ેહજાિો એટોલ્સ અને ઘણા બીજા નીચાણ વાળા ટાપયુઓના સતત અસસતતવન ેસવીકાિે છે, 
અને હજાિો માઈલના દરિયાકાંઠાને િક્ષણ આપે છે.સમગ્ર ટાપયુઓના સમહૂ તેમના અસસતતવ માટે લાખો વષભો દિમયાન ખડક 
બંધાવાની પ્રરક્રયા અને દરિયા સતિના ખડકોની સંિક્ષણ ભૂતમકાના આરાિી છે. ટાપયુઓ પિ અને ઉષણકહટબંધના ટાપયુઓના 
દરિયાકાંઠા પિ અને મનોિંજન માટેના વવસતાિ પિ િહેતા સમાજ માટે તેમના નનવયાહ, સિંક્ષણ અને સાંસૃ્તતક મૂલ્ો માટે, આ 
ટાપયુઓ મૂલ્વાન છે. આવી જહટલ વસાહતનયુ ંખલેલ સામે સંિક્ષણ ઉચ્ માછીમાિીની પ્રાપપત માટે પણ જરિી છે. 

મોટારાગ ેપારિસ્થિતતક સમાજોનયુ ંમાળખયુ ંવનસપતતથી ઘડાય છે અને પિવાળાના ખડકમાં તે મયુખ્યતવ ેપિવાળાથી ઘડાય છે. 
આવી “માળખાકીય જાતતઓ” ની વવપયુલતામાં પરિવત્ભન સમગ્ર સમાજની ગતતશીલતા માટે અને સાથે સંલ ન્ િહેતી ચલલત 
પ્રાણીઓ જવેી - વચે્ની જ્યાએ સ્થિત પ્રજાતતઓ” માટે અગત્નયુ ંછે. ખલેલ, જ ેજળચિ અને થિળચિ બંને પારિસ્થિતતક 
સમહૂો માટે ઉત્કાંતતના ઈતતહાસમાં, સામાન્ય બનાવ છે, તે બહયુ અગત્ના તતં્રમાંથી છે જ ેમાળખાકીય જાતતઓમાં પરિવત્ભન 
લાવે છે. ખલેલ પછી પયુનઃ પ્રાપપત માટેના અભયાસમાં ઘણા વખતથી આ ભૂતમકાન ેમાન્યતા પ્રાપત છે. 

પિવાળાના ખડકો પૃથવી પિ, ખૂબ મૂલ્વાન નનવસનતતં્રોમાંથી છે જ ેલોકોને માલ અને સેવાઓ પ્રદાન કિે છે જમેાં ખોિાક, 
તોફાનોથી િક્ષણ, અને મનોિંજનની તકોનો સમાવશે થાય છે. તેમની અગત્તા હોવા છતાં, પિવાળાના ખડકોનયુ ંનનવસનતતં્ર 
અસખં્ય માનવ સર્જત અને કયુદિતી જોખમોને કાિણ,ે ઘટી િહ્યુ ંછે. 

પરિષાળષાનષા ખિકોનો ઘટષાિો 

પિવાળાના ખડકો, ખલેલ પ્રત્,ે તે માનવસર્જત હોય કે કયુદિતી, ખયુબજ સંવેદનશીલ છે. રૌતતક અને જવૈવક ખલેલને 
કાિણ ેમતૃ્યુ, એક કયુદિતી નનયતમત પ્રરક્રયા છે, જ ેપિવાળાના ખડકોની અને બીજી વસાહતોની જવૈ વવવવધતા જાળવવા માટે 
અગત્ની છે. પિંતયુ, છેલલા થોડા દાયકાઓમાં ઘણા પ્રકાિની અસિોન ેકાિણ,ે પિવાળા ખડક પિવાળા ફનો વૈશ્વિક સતિે 
ઘટાડો થઈ િહ્યો છે, અને તેમનયુ ંપોતાનયુ ંઅસસતતવપણ ્લોબલ વોર્મગ, દરિયાના લેવલમાં ફેિફાિ,તોફાનો, ક્રાઉન ઓફ થોન્ભ 
સ્ાિરફશ (COTS) અને ગેસ્તોપોડાનયું ગૌત્ર દૃપેલા, દ્ાિા ક્શકાિ,િોગો, ઔદ્ોશ્ગક પ્રદૂષણ, ખડકના સ્તોતોનયુ ંવધાિે પ્રમાણમાં 
શોષણ,વવનાશકાિી મચ્છીમાિી પ્રથા, ટયુરિઝમ અને કાંપ ને કાિણ ેજોખમમાં છે. 

પરિણામે, સામાન્યિીત,ે ખડકોની તંદયુિસતીમાં ઘટાડાના વણ્ભનો સામાન્ય છે, અને ઘણા ખડકોના તાજતેિનાં અનયુરવોમાં 
પિવાળાના આવિણ અને વવપયુલતામાં રાિે ઘટાડો અને આનયુષંશ્ગક દરિયાઈ શેવાળના આવિણમાં વધાિો જોવા મળે છે. 
પિંતયુ, પિવાળા પિવાળા સમાજોમાં ફેિફાિના કાિણો અને પરિણામો, ચચયાસપદ િહે છે, ખાસ કિીન ેશયુ ંતે કયુદિતી છે કે 
માનવસર્જત છે, અને રૌગોલલક સમયથી અને ઐતતહાલસક ખલેલથી પાષાણ પિવાળા ના અસસતતવ બાબતે ધયાન આપવયુ ં 
કે નહીં.
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ઊરા થતાં કોઈપણ રયથિાનોની ગરંીિતાનયુ ંઆકલન કિવા માટે. પિવાળા કોિલ સમયુદાયના બંધાિણનો અભયાસ મૂલ્વાન 
સાધન છે. પિવાળા સમયુદાયના બંધાિણની તપાસનો અભયાસ વવવવધ થિળલક્ષી ધોિણ ેનનવસનતતં્રની ગતતશીલતાનયુ ં
અવલંબન થિળ લક્ષી ધોિણ ેપ્રકાક્શત કિે છે અને વવવવધ સમયલક્ષી ધોિણ ેકિવામાં આવેલ તપાસ દશયાવ ેછે કે પ્રવત્ભમાન 
વલણો ઇતતહાસ પિથી ધાિી શકાય તેમ નથી પણ માનવે સજવેલા પયયાવિણના ફેિફાિો સંબંધી હોઇ શકે છે. જીવવત ખડકના 
સમયુદાયોના જવૈવક તતં્રની ગતતશીલતા નયું નનિીક્ષણ વાર્ષક થી દશકાઓના સમયગાળા ના ધોિણ ેદશયાવ ેછે કે પ્રજાતતઓનયુ ં
સંયોજન પયયાવિણની પરિસ્થિતતના ફેિફાિો સાથે ઝડપથી ફેિફાિ પામે છે, તાજતેિનાં પિવાળા ખડક સમયુદાયોના બંધાિણના 
ફેિફાિોના મહતવના બાિામાં, નનિીક્ષણનાસમય લક્ષી અને થિળલક્ષી ધોિણો ની ચચયા કેનદ્્થિાન ેહતી. જ્ાિે ખડક ખલેલ 
માટે અતતશય સંવેદનશીલ દેખાય છે, અને ધાિી શકાયનહી કે સમય લક્ષી ધોિણ ેતે કેટલા વષ્ભમાં કોહવાઈ જશ,ે અમયુક 
કાયમ િહેવા જાણીતા છે.

પિવાળાખડક સમયુદાય અને તેની પરિસ્થિતતની જવૈવક દેખરાળ ઘણી વખત સવવેનો હેતયુ િહ્યો છે. જવૈવક દેખરાળ હેતયુ માટે 
પિવાળાખડકના સવવેમાં મયુખ્ય વવચાિણા પિવાળા ના દબાણ પ્રતે્ પ્રતતરાવ કેવી િીતે માપવા અને તેને સંબંધધત પયયાવિણીય 
ચલ (પરિવત્ભનશીલતા) સાથે કેવીિીત ેલાગયુ પાડવા તે હોય છે

સમગ્ર વવવિમાં, સંકલલત દરિયાકાંઠા ક્ષતે્ર આયોજન અને સંચાલનને ટકાઉ વવકાસ માટે જરિી પગલાં તિીકે માન્યતા મળેલ છે. 
સંિક્ક્ષત દરિયાઈ ક્ષતે્રની થિાપના તે દરિયાકાંઠાના આયોજન અને સંચાલનનયુ ંએક પાસયુ ંછે જનેો ઘણા ઉષણકહટબંધના દેશોમાં 
ખાસકિીન ેપિવાળાખડકોના વવસતાિમાં પય્ભટન અને મચ્છીમાિીના વવકાસમાટે ઝડપથી અમલકિવામાં આવયો. 

બદનસીબે, આ કીમતી સ્તોતોન ેઝડપથી સંિક્ક્ષત કિવાના પ્રયાસોમાં, અમયુક વવકાશશીલ દેશોએ, સંચાલનના આયોજન 
સંપૂણ્ભ થતા પહેલાં. દરિયાઈ સંિક્ક્ષતક્ષતે્ર અને ઉદ્ાન થિાવપત કયયા. પિવાળાના ખડકો ના સિંક્ક્ષત ક્ષતે્ર માટે, ખડકો ગમે 
તેટલી સાિી િીતે નનવસતંતં્ર ક્ષતે્રની હદમાં સંિક્ક્ષત થાય, તતં્ર પિ ઉદ્ાન બહાિના પરિબળોની અસિ થશે અને પિવાળા 
ખડકના ખિા અસિકાિક સંિક્ષણ ની જરરિયાતો તે જમીન સયુધી લંબાવવામાં આવે જ્ાં ખલેલની મયુખ્યતવ ેઅસિ ઉતપન્ 
થાય છે. જોકે, જમીનનયુ ંસંચાલન અને ટકાઉ ગ્રામય વવકાસ, ખડકના સંિક્ષણની બાબતથી ખૂબ અલગ છે,પણ તે લાંબાગાળે 
ખડકોના ઘટાડાના સંિક્ષણન ેઅસિ કિે છે. વધાિે પડતાં સેડીમેંટેશનને અને પોષકતતવોના ઈનપયુટ ને શરઆતના અને અંતતમ 
બંને થિળે, અને જમીન અને પિવાળાના ખડક સયુધી નનયંવત્રત કિવા વસાહત અને વયાવસાયયક ઉદ્ોગોન ેખૂબ ફાયદાકાિક છે. 
માટી અને પોષકતતવો ખતેિો અને બીજા જમીનના ઔદ્ોશ્ગક સાહસો માટે ખૂબ રકમતી છે, પણ કાંપ અને પોષકતતવો મત્ય 
ઉદ્ોગ, પય્ભટન, અને બીજા પિવાળાખડકના ઉદ્ોગો માટે નયુકશાનકાિક છે. અયો્ય જમીન સંચાલન થી થયેલ કાંપ તે એવા 
પ્રકાિનયુ ંપ્રદૂષણ છે જ ેપિવાળાખડકને ખૂબજ હાનનકાિક છે. કાય્ભિત સંકલલત દરિયા કાંઠા ક્ષતે્ર સંચાલન કાય્ભક્રમનો મયુખ્ય 
અવિોધ એ છે કે વહીવટી કાયદો (એડતમનનસ્િેહટવ લો) ઘણી વખત દરિયાકાંઠાની લાઇન માટે ચોક્સ વયાખ્યા કિેલી હદો 
માંગે છે, પિંતયુ કયુદિતી કાયદો અને પારિસ્થિતતકપ્રરક્રયામાં અતંિ જ્યા અને સમયના સંદર્ભમાં બદલાય છે.

ભષારિમયાં પરિષાળષાનષા ખિકો 

રાિતમાં, મયુખ્ય પિવાળાના ખડકો નયુ ંનનમયાણ લક્ષદીપ. અંદામાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ, મન્ાિ નો અખાત, અને કચ્છના 
અખાતમાં જોવા મળેછે. તાજતેિમાં શોધીકઢાયેલ Angria Bank- અંગિીયા રકનાિો (લસધયુદયુગ્ભ રકનાિાથી 65 નૌહટકલ 
માઇલ્સ દૂિ, મહાિાષટ્) ને લગરગ 400 રકલોમીટિના પિવાળાના ખડકો છે. વવવવધ વવસતાિો જમેકે માલવણ, વવજયદયુગ્ભ, 
િત્ાશ્ગિી (મહાિાષટ્), નતે્રાણી ટાપયુ (કણયાટકા) અને ગોવામાં છયુ ટાછવાયા પિવાળાના ખડકો આવેલા છે. 

persistence of scleractinian corals through geological time and historic disturbances should allevi-
ate or accentuate concern. Coral community structure studies are valuable tools for assessing the 
severity of any given threat. Investigations of coral community structure at different spatial scales 
highlight the dependence of ecological dynamics on the spatial scale and those conducted at dif-
ferent temporal scales show that present trends are not predictable from history but may well be 
related to human-induced environmental modifications. Observation of the ecological dynamics 
of living reef communities over yearly to decadal time scales demonstrates that species composi-
tions fluctuate greatly with changing environmental conditions. The temporal and spatial scales 
of observation have been central to arguments about the significance of recent changes in the 
structures of coral reef communities. While reefs appear to be highly susceptible to disturbances 
and unpredictable on a time scale of years to decades, some are known to persist.’

Bio-monitoring of the coral reef communities and their condition has often been a purpose of 
surveys. A major consideration in coral reef survey studies for bio-monitoring purposes is how to 
measure coral stress responses and how to relate them to the relevant environmental variables. 

Throughout the world, integrated coastal zone planning and management have been recognised 
as necessary steps on the way to sustainable development. The establishment of marine pro-
tected areas is one aspect of coastal zone planning and management that was rapidly adopted 
in many tropical countries, particularly with respect to tourism and fisheries development in coral 
reef areas. 

Unfortunately, in an effort to rapidly protect these precious resources, some developing nations 
established marine reserves and parks before management plans had been completed.  For coral 
reef protected areas, no matter how well the ecosystem within the protected area boundary is pro-
tected, the system will be influenced by factors outside the park and truly effective coral reef con-
servation needs must extend onto land where the major disturbing influences originate. Though 
land management and sustainable rural development seem far removed from reef conservation, 
they will probably for longer way towards protecting the reef decline. To control excessive sedi-
mentation and nutrient input is of great benefit to the habitats and commercial enterprises, both 
at the source and at the destination, both on the land and on the coral reef. Soil and nutrients are 
valuable to the farms and other terrestrial enterprises, and sediment and nutrients are damaging 
to fisheries, tourism, and other coral reef enterprises. Sedimentation from improper land man-
agement is the form of pollution most harmful to coral reefs. A major block to development of an 
operative integrated coastal area management programme is the fact that is that the administra-
tive law often demands precisely defined boundaries usually near the shoreline, but the natural 
law and ecological processes operate through distances that vary in space and time.

Coral reefs in India 

In India, major coral reef formations occur in the Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands, 
Gulf of Mannar and Gulf of Kachch. The recently explored Angria Bank (65 nautical miles off 
Sindhudurg coast, Maharashtra), also has over 400 square kilometres of coral reef. Various areas 
such as Malvan, Vijaydurg, Ratnagiri (Maharashtra), Netrani Island (Karnataka) and Goa have 
patchy coral areas. 
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6.5.5.5 Rocky shores

A rocky shore consists of rocky ledges with tide pools, boulders and pebbles. A rocky shore 
biodiversity hotspots area which has a hard rocky substratum which form diverse habitats in the 
form of crevices, wall and caves which support diverse and abundant fish population.  Commu-
nity of hardy plants and animals and each species is specially adapted for coping with the harsh 
environment around it.  The plants and animals interact with each other and with their habitat to 
form the rocky shore ecosystem. 

There are a wide range of intertidal habitats, each of which is divided into separate zones based 
on the influence of the tide. Spring tides occur every two weeks at times of the full and new 
moon.  The best time to study the shore is during these tides as they rise further up and drop 
lower down the shore than neap tides, which happen between spring tides.

Seashore life occurs in zones on the shore, according to how tolerant different species are of 
exposure to air and sunlight.  Above the level of the highest tides is the splash zone, strongly 
affected by salt spray.  The upper shore is not covered by every high tide, usually only those of 
spring tides.  Very few species can tolerate the relatively dry conditions of the upper shore.  Most 
seashore animals and plants live in the middle shore, the main area of the shore which is cov-
ered and uncovered by every tide.  The lower shore is only exposed during the low tides of spring 
tides, and this is where many delicate species may be found – those that cannot withstand much 
exposure. 

Herbivores organisms including limpet, abalone and periwinkles, graze on young seaweeds and 
other plants growing on rocks. Carnivores, such as larger molluscs and crabs, hunt and scav-
enge for food.  Others, for example zooplankton (microscopic animal life), feed on phytoplankton 
(microscopic plant life in the sea). Intertidal organisms are also dependant on the sea for their 
reproduction. Many of these organisms must shed their eggs or larvae into the sea to survive

6.5.5.6 Estuaries 

An estuary is a body of water formed where freshwater from rivers and streams flows into the 
ocean, mixing with the seawater. Estuaries and the lands surrounding them are places of transi-
tion from land to sea, and from freshwater to saltwater. Although influenced by the tides, estuaries 
are protected from the full force of ocean waves, winds, and storms by the reefs, barrier islands, 
or fingers of land, mud, or sand that surround them. The complete salinity range from 0 to 35 ppt 
is seen from the head (river end) to the mouth (sea end) of an estuary. About 100 such channels 
of varying sizes and shapes occur along the coast of India. Each estuary receives its freshwater 
from drainage channels of a river basin. The banks of estuarine channels form a favoured loca-
tion for human settlements, which use the estuaries for fishing and commerce, but nowadays 
also for dumping civic and industrial waste. 

6.5.5.5 ખ્ડકાળ દરિયાકાંઠો

ખડકાળ દરિયાઈ રકનાિાઓ ખડકાલ રખેડો, રિતીથી આવતા જળ પ્રવાહથી બનેલ ટાઇડ પયુલ, ગોળ પથથિો અને નાના 
મોટા કાંકિાઓના બનેલા હોય છે. ખડકાળ કાંઠાની વૈવવધયતા જનેયુ ંનીચેનયુ ંસતિ સખત હોય છે તે તતિાડો, દીવાલો અને 
ગયુફાઓના રપમાં વૈવવધયસરિ નીવાસન બનાવે છે જ ેવવવવધતા ધિાવતી અને પયુષ્ળ મત્ય વસતીન ેસહાય કિે છે. દમદાિ 
વનસપતતના સમયુદાયો અને પ્રાણીઓ તથા દિેક પ્રજાતતઓ આજયુબાજયુના અકળાવનાિ વાતાવિણ દિમયાન પોતાના નનરાવ માટે 
તેમાં ખાસ અનયુકયુલન સાધે છે. વનસપતતઓ અને પ્રાણીઓ એક બીજા સાથે અન્યોન્ય રક્રયા કિે છે. વનસપતતઓ અને પ્રાણીઓ 
એક બીજા સાથે અને તેમના નીવાસીતો સાથે નનવસનતતં્ર બનાવવા અન્યોન્ય રક્રયા કિે છે. 

અહી રિતી મયુજબના વવશાળ નીવાસીતોની શે્ણી િહે છે જ ેદિેક જ ેતે અલગ વવરાગીય ક્ષતે્રોમાં રિતીના પ્રરાવ મયુજબ 
વવરાજીત છે. દિ બે અઠવારડય ેપૂનમ અને અમાસ પછીના પહેલાં રદવસ ેઉંચી રિતી હોય છે. આ દરિયા કાંઠાનો અભયાસ 
કિવાનો ઉતિમ સમય ગણાય છે કાિણ કે તે નીચી રિતી કિતા વધયુન ેવધયુ ઉંચી જતી હોય છે અને નીચે પડતીં હોય છે જ ેફકત 
મોટી રિતી દિમયાન જ બને છે. 

વવરાગીય ક્ષતે્રમાં દરિયા કાંઠાનયુ ંજીવન જ ેતે પ્રજાતતઓ હવા અને સયુય્ભની ગિમી કેટલી સહન કિી શકે છે તે મયુજબ અસતીતવમાં 
આવે છે. સૌથી ઉંચી રિતીના સતિન ેછંટકાવ વાળયુ ંવવરાગીય ક્ષતે્ર કહેવામાં આવે છે જ ેમીઠાના છંટકાવની મજબતૂ અસિ 
ધિાવ ેછે. ઉપિનો બધો દરિયા કાંઠો દિેક ઉંચી રિતીથી આવિાયેલ નથી હોતો લસવાયકે સામાન્ય િીતે ઉંચી રિતીવાળો 
દરિયા કાંઠો. બહયુ ઓછી પ્રજાતતઓ મોટે રાગ ેસયુકી િહેતી આબોહવા/વાતાવિણની પરિસ્થિતત સહન કિી શકે છે. મોટા 
રાગની પ્રજાતતઓ અને વનસપતતઓ વચ્ેના રકનાિામાં, એટલે કે મયુખ્ય રકનાિો, જ ેદિેક રિતી વખતે ઢંકાયેલો કે ખયુલલો 
હોય છે તેમાં િહે છે. નીચો રકનાિો ફકત ઓછી /નાની રિતી દિમયાન બહાિ દેખાય છે અને આ એ થિળ છે કે જ્ાં કોમળ 
પ્રજાતતઓ જોવા મળે છે – જ ેવધયુ પડતી હવા – તડકો સહન નથી કિી શકતી. 

ઘોઘા, કનયાશયુકતી, પેિીવ્રીન્કલ સહહત શાકાહાિી જીવો દરિયાઈ શેવાળ અને ખડકો પિ ઉગતી અન્ય વનસપતત ચિે છે. 
માંસાહાિીઓ, જવેા કે મોટા છીપલાં અને કિચલાઓ ક્શકાિ કિે છે અને નાકમાં જીવડારપી કચિો સાફ કિે છે. અન્યો, 
ઉદાહિણ તિીકે માછલીના લાિવા (મૈક્રોસ્ોપીક એનનમલ લાઈફ ) લાવયા (માઈક્રોસ્ોપીક પલાંટ લાઈફ ) ખાઇને જીવે છે. 
આતંરિક રિતીના જીવો તેમના પ્રજનન માટે દરિયા ઉપિ આધાિ િાખે છે. આમાંના કેટલાય જીવોને જીવવા માટે તેમના ઈંડા કે 
લાવયા દરિયામાં વવખેિવા પડે છે 

6.5.5.6 નદીનો મયુખપ્રદેશ 

મયુખ પ્રદેશ અટેલે કે એવો જળપ્રદેશ જ્ાં નદીનયુ ંતાજયુ  ંપાણી અને પ્રવાહ મહાસાગિમાં વહે છે, દરિયાના પાણી સાથે તમલશ્ત 
થાય છે. મયુખ પ્રદેશ અને તેની આજયુ બાજયુની ભૂતમ એક જ્યાએથી બીજી જ્યાએ જવા માટે જમીનથી દરિયામાં જવા માટેની 
જ્યા છે. તે રિતીથી પ્રરાવવત હોવા છતાં નદી મયુખ મહાસાગિના મોજા, પવનો અને ખડકોના તોફાનો, ટાપયુઓની આડશ, 
જમીની પંજા, કાદવ, કે આજયુ બાજયુની િેતીથી િક્ષાયેલા હોય છે. નદીમયુખના શીષ્ભ (નદીનો અંતતમ છેડો) થી મયુખ (દરિયાઈ 
અંતતમ છેડો) દિમયાન સંપૂણ્ભ ક્ષાિતવ 0 થી 35 પીપીટીના સતિ વચે્ િહે છે. વવવવધ માપ અને આકાિની  આવી લગરગ 
100 નહેિો રાિતના દરિયાકાંઠામાં ઉદરવ ેછે.દિેક નદીનો મયુખ પ્રદેશ નદીના કાંઠાની નનકાલ માટેની કેનાલમાંથી તેનયુ ં
તાજયુ  ંપાણી મળેવે છે. નદી મયુખ ખાડીના રકનાિા માનવ સયુખ સાધન માટે પસંગીનયુ ંથિળ બને છે જનેો તેઓ મચ્છીમાિી અને 
વાણીજ્ના હેતયુ માટે ઉપયોગ કિે છે પિંતયુ હાલ તેઓ શહેિી કચિો અને ઔદ્ોશ્ગક કચિો ફેં કે છે.
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નદી મયુખ સામાન્યત: જવૈવક િીતે ખયુબ ઉતપાદકીય હોય છે. તેઓ નદીના પાણીમાં એક નહહ પીગળેલા રાગો માટે ફીલ્ટિ નયું કામ 
કિે છે આ બધયુ ંદરિયાના પાણીને જ્ાં નદી દરિયાને મળે છે તે ક્ષતે્રમાં જમા થાય છે. વધયુ અગત્નયુ ંએ છે કે નદી દ્ાિા તણાયેલ 
નનકાલ થયેલ કચિો અને િેતી નદી મયુખ પાસે એક વત્રકોણ બનાવે છે. મોટા નદી મયુખો બંગાળના અખાતમાં અસતીતવમાં આવેલ 
છે. ઘણા નદી મયુખો કેટલાક મયુખ્ય બંદિોના થિળો છે. મોટા રાગના રાિતીય નદી મયુખો પવૂ્ભના દરિયા રકનાિે અસસતતવમાં 
આવેલ છે. તેની વવરદ્ધ પલચિમના દરિયા રકનાિાના નદી મયુખ ઘણા નાના છે. પલચિમ દરિયા રકનાિાના નદી મયુખના બે સૂચક 
ઉદાહિણો નશેનલ ઇસ્સ્ીટયયુટ ઓફ ઓસીઓનોલોજી, ડોના પોંલા, ગોવાના મયુખ્ય પરિસિ ઉતિ અને દક્ષીણના મનડોવી અને 
ઝૌિી નદી મયુખ છે. 

6.5.5.7 કાંઠાળ જલ પલાવવત વવસતાિ  

જલપલાવવત વવસતાિ એવો વવસતાિ છે જ્ાં સયુકી ભૂતમ પાણીને મળે છે કે પાણીથી તિબતિ થઇ ગઈ છે અને જળ આધારિત 
વનસપતત અને પ્રાણી પ્રજાતતઓની લાક્ષન્ણકતા ધિાવ ેછે. જળ ચક્રના એક અસ્રન્ અંગ તિીકે જલપલાવવત વવસતાિો પૃથવી  
પિ સૌથી વધયુ ઉતપાદકીય નનવાસનતતં્ર ધિાવનાિમાંના છે અને માનવી માટે આર્થક અને સાંસૃ્તતક િીતે િીતે ખયુબ અગત્તા 
ધિાવ ેછે. 

શબ્દાવલી જલપલાવવત એ સંપૂણ્ભ િીતે નવી મયુરંિરકત શબ્દાવલી છે (Smart, 1997) જ ેખાસ પૂણ્ભત: વવસતતૃ નનવાસીઓના 
પ્રકાિન ેઆવિી લે છે જ ેજળચિ/ રૌતમક વગણીકિણ પધ્ધતતમાં સયુસપષટ િીતે ફીટ બેસતા નથી. જલપલાવવત વવસતાિ એ 
સામાન્ય િીત ેજલપલાવવત ભૂતમ અને સામાન્ય િીતે સયુકા સૂકાં વાતાવિણ વચ્ ેએક આવાગમન ક્ષતે્ર ધિાવ ેછે અને બન્ ે
લક્ષણો ધિાવ ેછે. સામયુહહક રપે, તે કાયમી કે અનીિંતિ જલપલાવવત વવસતાિ થી છીછિા અને જમીનનાપાણીના ગાળા વચે્ 
િેનજ (શૃંખલા)ધિાવ ેછે. (રબેક એટ એલ 1999). 

જ્ાિે તેઓ પાિંપરિક િીતે છીછિા પાણીના વવસતાિ સાથે જોડાયેલા છે ત્ાિે, જવેા કે કાદવ, કીચડ અને ઝાડી ઝાંખિા વાળો 
રાગ, જને ેમાટે તાજા પાણીમાં િહેતા નીવાસીતોના પ્રકાિની વયાખ્યા માટે િોકવાનયુ ંકોઈ વજૈ્ાનનક કાિણ નથી . બીજી બાજયુ, 
એક દરિયાકાંઠાની અને દરિયાઈ જલપલાવવત ભૂતમની િેખા દોિવામાં આવવી જોઈએ જથેી દયુનનયાના બધાં જળ ક્ષતે્ર, દરિયા 
અને મહાસાગિો સહહતના વવસતાિો માટે આવી વયાખ્યા પ્રસાિ ન પામે. 

સંદર્ભનયુ ંએક સામાન્ય માળખયુ,ં કનવને્શન ઓન વેટ લેનડઝ ઓફ ઈંટિનશેનલ ઈમપોટ્ભ સ્સ એસપશેીયલી એઝ વોટિફાઉલ 
હેબીટેટ, જ ેિેમસિ, ઈિાનમાં ૨ જી ફેબ્યુઆિી 1971 ના િોજ સંપન્થયેલ તેમાં પ્રદાન કિવામાં આવેલો છે. 

આતંિ િાષટ્ીય સવીકૃત વયાખ્યા જલપલાવવત વવસતાિન ેખયુબ વવશદ િીતે વણ્ભવ ેછે. કાદવ, કળણ ઝાડી ઝાંખિા વળી જમીન કે 
જળ, જ ેસ્થિિ કે વહેતા, તાજા કે રાંરળયુ ંઅથવા ખાિા પાણી સાથેની, દરિયાઈ પાણીવાળો વવસતાિ જનેી નાની રિતી વખત ે
ઊંડાઈ છ મીટિ કિતા વધયુ ન હોય તે સહહત કયુદિતી કે કૃવત્રમ, કાયમી કે અકાયમી હોય. 4 

Estuaries are usually biologically highly productive zones. They also act as a filter for some dis-
solved constituents in river water; these precipitate in the zone where river water meets seawater. 
More important is the trapping of suspended mud and sand carried by rivers which leads to 
delta formations around estuaries. Major estuaries occur in the Bay of Bengal. Many estuaries 
are locations of some of the major seaports. Most of the India’s major estuaries occur on the east 
coast. In contrast, the estuaries on the west coast are smaller. Two typical examples of estuaries 
on the west coast are the Mandovi and Zuari estuaries located to the north and south of the main 
campus of the National Institute of Oceanography at Dona Paula, Goa.

6.5.5.7 Coastal Wetlands  

Wetlands are areas where dry land meets or is saturated by water and are characterised by the 
presence of water-dependent species of plants and animals. As an integral part of the water 
cycle, wetlands are amongst the most productive ecosystems on earth and are of great economic 
and cultural importance to mankind.

The term “wetland” is a relatively new coinage (Smart, 1997) that covers a broad range of distinc-
tive habitat types which do not fit neatly into aquatic/terrestrial classification systems. Wetlands 
commonly occupy a transitional zone between wet and generally dry environments and share 
characteristics of both. Collectively, they range from permanently or intermittently wet land to 
shallow water and land-water margins (Rubec et al, 1999).

 Whilst they have traditionally been associated with areas of shallow water, such as marshes, 
swamps and peatbogs, there is no scientific reason to restrict their definition to freshwater habitat 
types. On the other hand, a line must be drawn when delimiting coastal and marine wetlands to 
avoid extending such a definition to all water surfaces of the world, including oceans and seas

A common frame of reference is now provided by the Convention on Wetlands of International 
Importance Especially as Waterfowl Habitat, concluded in Ramsar, Iran on 2 February 1971.

The internationally agreed definition describes wetlands very broadly as areas of marsh, fen, 
peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static 
or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide 
does not exceed six metres.4
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This represents the first attempt by the international community to develop a coordinating con-
cept for a specific group of ecosystems and provides a useful starting point for wetland identifica-
tion and management. However, the definition is not free of difficulty: some have considered that 
it makes the description of wetlands and their uses and threats more complex (OECD, 1996).

6.5.6  Functioning of critical habitats

Critical processes at the ecosystem level influence plant productivity, soil fertility, water quality, 
atmospheric chemistry, and many other local and global environmental conditions that ultimately 
affect human welfare. These ecosystem processes are controlled by both the diversity and 
identity of the plant, animal, and microbial species living within a community. Human modifica-
tions to the living community in an ecosystem as well as to the collective biodiversity of the earth 
can therefore alter ecological functions and life support services that are vital to the well-being of 
human societies. Substantial changes have already occurred, especially local and global losses 
of biodiversity. The primary cause has been widespread human transformation of once highly 
diverse natural ecosystems into relatively species-poor managed ecosystems. Recent studies sug-
gest that such reductions in biodiversity can alter both the magnitude and the stability of ecosys-
tem processes, especially when biodiversity is reduced to the low levels typical of many managed 
systems. 

Available evidence has identified the following certainties concerning biodiversity and ecosystem 
functioning:

•	 Human	impacts	on	global	biodiversity	have	been	dramatic,	resulting	in	unprecedented	losses	
in global biodiversity at all levels, from genes and species to entire ecosystems.

•	 Local	declines	in	biodiversity	are	even	more	dramatic	than	global	declines,	and	the	beneficial	
effects of many organisms on local processes are lost long before the species become globally 
extinct.

•	 Many	ecosystem	processes	are	sensitive	to	declines	in	biodiversity.

•	 Changes	in	the	identity	and	abundance	of	species	in	an	ecosystem	can	be	as	important	as	
changes in biodiversity in influencing ecosystem processes.

The functioning of an ecosystem reflects the collective life activities (feeding, growing, moving, 
excreting waste, etc.) of plants, animals, and microbes and the effects these activities have on the 
physical and chemical conditions of their environment. (Note that functioning means showing ac

આ અતંિ િાષટ્ીય સમયુદાય દ્ાિા ખાસ નીવાસનતતં્રના જૂથ માટે એક સંકલન વવચાિ-વસતયુ વવસતાિવા માટે કિેલો પ્રથમ પ્રયત્ 
િજયુ કિે છે અને જલપલાવવતજલપલાવવત વવસતાિની ઓળખ અને વયવથિાપન માટે ઉપયોગી શરઆત કિવા માટેનો મયુદ્ો પૂિો 
પડે છે. છતાં, વયાખ્યા તકલીફ વવનાની નથી: કેટલાકે એવી ગણેલ છે કે તે જલપલાવવત જલપલાવવત વવસતાિનયુ ંવણ્ભન અને 
તેના ઉપયોગોઅને જોખમો વધાિે જહટલ બનાવે છે. (OECD, 1996).

6.5.6  સંવેદનશીલ નીવાસીતો માટેના કાયયો

નનવસનતતં્ર સતિે જોખમી પ્રરક્રયાઓ વનસપતીઓની ઉતપાદકતા, જમીનની ફળરિ યુપતા, પાણીની ગયુણવતિા, વાતાવિણીય 
િહસયમય પ્રરક્રયા પિ પ્રરાવ પાડે છે અને અન્ય થિાનનક અને વૈશ્વિક પયયાવિણીય સ્થિતત પિ પ્રરાવ પડે છે જ ેઆખિે 
માનવ સયુખાકાિી ઉપિ પ્રતતકયુળ અસિ કિે છે. આ નનવસનતતં્ર પ્રરક્રયા, એક સમયુદાયમાં જીવતી વૈવવધયતા અને વનસપતત, 
પ્રાણીઓ અને સયુક્ષ્મ પ્રજાતતઓની ઓળખ બન્ ેદ્ાિા નનયંવત્રત થાય છે. નનવસનતતં્રના જીવંત સમયુદાયમાં માનવીય સયુધાિા 
વધાિા તેમજ પૃથવીની સામયુહહક જવૈ વૈવવધયતાથી પારિસ્થિતતક કાયભો અને જીવનની આધાિ સેવા બદલી શકે છે જ ેમાનવ 
સમાજની સયુખાકાિી માટે અતત અગત્ની છે. વધયુ પડતા ફેિફાિો થઈ જ ગયા છે, ખાસ કિીન ેજવૈવવવવધતામાં થિાનનક અને 
વૈશ્વિક નયુકશાનો. પ્રાથતમક કાિણ વવશદ િીતે ફેલાયેલ માનવીય પરિવત્ભન છે જમેાં એક સમયનયુ ંખયુબ ઉંચયુ વૈવવધયસરિ કયુદિતી 
નનવસનતતં્ર તયુલનાત્મક િીતે આછી-પાતળી વસતી ધિાવતી પ્રજાતતઓવાળા વયવથિાપન યયુકત નીવાસનતતં્રમાં પરિવત્ભન પામેલ 
છે. તાજતેિનો અભયાસ સૂચવે છે કે જવૈવવવવધતામાં આવા ઘટાડા પરિમાણ (મહતિા) અને નીવાસનતતં્રની પ્રરક્રયાની સ્થિિતા 
બન્ ેબદલી શકે છે, ખાસ કિીન ેત્ાિે કે જયાિે જવૈવવવવધતાવયવથિાપન પામેલ પદ્ધતતના પ્રતતક રપ ેનીચા સતિો સયુધી ઘટી 
હોય છે. 

પ્રાપય સાનબતીઓએ જવૈવવવવધતા અને નીવાસન તતં્રના કામકાજ સબંધે નીચેની ચોક્ાસાઈઓ પ્રાપત કિી છે:

•	 વૈશ્વિક જવૈવવવવધતા પિ માનવીય અસિો નાટકીય િીતે, બધાં સતિે અભતૂપવૂ્ભ નયુકશાનોમાં પરિણમેલી વૈશ્વિક 
જવૈવવવવધતાછે, વશંાણયુ ંઅને પ્રજાતતઓથી નનવસનતતં્ર સયુધી.

•	 જવૈ વૈવવધયતામાં થિાનનક ઘટાડો વૈશ્વિક ઘટાડા કિતા હજયુ પણ ઘણો નાટકીય છે અને થિાનનક પ્રરક્રયામાં કેટલાય 
જીવોની લારકાિી અસિો પ્રજાતતઓ વૈશ્વિક િીતે લયુપત થઇ તે પહેલાં ક્યાિનીય ગયુમાવી દીધી છે.

•	 કેટલીય નનવસન પ્રરક્રયાઓ જવૈવવવવધતાના ઘટાડા પ્રત્ ેસંવેદનશીલ છે.

•	 કોઈ નનવસનતતં્રમાં પ્રજાતતઓની ઓળખ અને પયુષ્ળતામાં બદલાવ તે અસિ કિતી નનવસનતતં્ર પ્રક્રીયાઓની 
જવૈવવવવધતામાં બદલાવ જટેલી જ અગત્ની હોઇ શકે છે.

કોઈ નનવસનતતં્રનયુ ંકામકાજ સામયુહહક જીવનની પ્રવશૃ્તિઓ જમે કે વનસપતતનયુ,ં પ્રાણીઓનયુ ંઅને સયુક્ષ્મ જીવોનયુ ં( રક્ષણ કિવયુ ં, 
વૃનદ્ધ પામવી, ફિવયુ,ં મળ ત્ાગ કિવો વી.) ને પ્રતતબબબીત કિે છે અને આ પ્રવશૃ્તિઓની તેમના પયયાવિણીય સ્થિતત પિ રૌતતક 
અને િાસાયન્ણક િીતે અસિ કિે છે. (નોંધ
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લશેો કે કામકાજ એટલે કે પ્રવશૃ્તિ પ્રવર્ત દશયાવવી અને તેનો આથ્ભ એ નથી કે નનવસનતતં્ર – સતિની પ્રરક્રયામાં જીવો હેતયુસિ 
ભૂતમકા અદા કિે છે) 

દફરરાઈ નનવસનતંરિરેતી જવેો કચરો અને સેંક્ડો પ્કારના જીવો, બેકે્ટફરરા, પાદક પલવક વનસપતત 
(િીટોપલાનક્ટન) પ્ાણી પલવક, મત્ર, સસતન પ્ાણીઓ, અને પક્ષીઓ સહહત ધરાવે છે. આ બધાં ભાગો 
ગુંચવણ ભરેલી ખોરાકી જાળમાં વવકાસ વાદના આતંરકાર્મથી જો્ડારેલા હોર છે. નનવસનતંરિ પ્ફક્રરાઓની એક 
વૈવવધરસભર શંુખલા સમહૂને કારયાનનવત કરે છે જ ેમાનવીઓને માલ તથા સેવાઓ બને્ પૂરી પ્ેડ છે. તે સમજવું 
અગત્યનું બને છે કે મોટા માળખાકીર બદલાવો અસસતતવમાં આવે તે પહેલાં નનવસનતંરિકઈ કઈ અસરો સહન 
કરે છે અને આ બદલાવો કેટલા રદ કરી શકાર તેવા છે. આ બાબતે, નનવસન તરિની સુધરેલી સંચાલન ક્ષમતાની 
સમજુતી પરયાવરણીર અસ્સ્થરતા અને માનવીર અસરો જવેી કે કોઈ ખાસ પ્જાતતઓ અને સાઈઝ- ્કલાસીઝને 
લક્ષાંકમાં રાખીને દફરરાઈ મત્ર ઉદ્ોગ દ્ારા દાખલ કરેલી પ્વૃત્ત્ત ખુબ અગત્યની છે.

પરવાળાના ખ્ડકો અને ચેરનું નનવસનતંરિ એક સહજીવનના નાતે કામ કરે છે જ ેઉષણકટીબંધ અને ઉપ-
ઉષણકટીબંધના કાંઠાના પરયાવરણમાં સુધારો કરે છે. પરવાળાના ખ્ડકોનુ ંસવાસ્થ્ય અને િેલાવો મહદ અશંે કાંઠાળ 
ચેરના જગંલો પર આધાફરત છે જ ેદફરરા કાંઠાનું સ્થારીકરણ કરે છે, પ્દુર્ણ દુર કરે છે, પાણીની ગુણવત્તા 
સુધારે છે અને નીવાસીતોને સંવધ્મન સ્થાન પૂરંુ પા્ેડ છે જ ેમત્રોદ્ોગ જાળવી રાખે છે. જો મત્રોદ્ોગ, મેંગ્રોવ 
નીવાસીતોનો વવનાશ કરીને કે નુકશાન કરીને બગા્ડવામાં આવે તો પરવાળાના ખ્ડકો ખરાબ રીતે અસર પામશે. 
પરવાળા મત્રોદ્ોગની ક્ષમતા સાથે સહ-સબંચધત છે અને અથ્મક્ષમ મત્રોદ્ોગ વવના પરવાળાના ખ્ડકો  
ટકી ન શકે. 

દફરરાઈ નનવાસીતો, તેમની મોટી નનવસનતંરિ અને આથષીક અગત્યતા અને તેમના સવાસ્થ્ય માટેના જોખમો વચ્ ે
એક જો્ડાણ આપરા પછી એ સમજવું અગત્યનું છે કે કેવી રીતે નનવસન પ્ફક્રરાઓ આખા સમદુ્ર વવસતારમાં કામ 
કરે છે. એક પ્ફક્રરાની ઉત્તમ સમજુતી નનવસનતંરિઅન ેસામાસજક માઠા પફરણામો, બને્ કુદરતી અને માનવ સર્જત, 
નનવસનતંરિની અશાંતત પર પ્કાશ પા્ડશ.ે ઉપરાંત, પ્ફકરાની ઉત્તમ સમજુતી અસરના સંભવવત વરવસ્થાપન 
વવકલપો બનાવી શકશે, કદાચ પરવાળાના ખ્ડકોની સ્સ્થતત-સ્થાપકતાન ેધરાનમાં રાખીને તેના નકશા, મો્ેડલ 
બનાવવાના છે અને સરખામણી કરવાની છે.

કા યયાત્મક મૂલ્ ખાસપ્રરક્રયા માટે વસાહતનયુ ંમહતવ સૂચવે છે. ઉદાહિણ તિીકે, આપણે નોંધીએ કે આલખેીએ કે એક દરિયાઇ 
ઘાસના પટ્ટાના નયું પ્રાથતમક ઉતપાદનનયુ,ં કહો કે ગાિા-કાદવના નયું એક મેદાન કિતાં વધયુ ઊંચયુ ં(વધયુ અગત્નયુ)ં કાયયાત્મક યોગદાન 
હશે. જ્ાં શક્ય હોય ત્ાં, આપણે પ્રરક્રયાના સીધા માપોનો ઉપયોગ કિીએ છીએ પિંતયુ જ્ાં જરિ હોય ત્ાં પ્રતતનનધધતવ 
રપ માપોનો પણ ઉપયોગ કિેલ છે. ઉદાહિણ તિીકે, શાકાહાિી અને મત્ય ખાનાિ/માંસાહાિીની ઘનતા નો ઉપયોગ, ઘનતા 
માપવા માટે પ્રતતનનધધ રપ બીજા નંબિનયુ ંમહતવ ધિાવતા અને ત્રીજા નંબિનયુ ંમહતવ ધિાવતા ઉતપાદનો માપવા માટે કિવામાં 
આવેલ હતો, કાિણ કે જીવરાિન ેઉતપાદન દિમાં બદલવા ખયુબ ઓછી મહીતી પ્રાપય છે. િાજ્ો પિની અચલ માહહતીન ેદિની 
માહહતી સાથે સંપૂણ્ભ બનાવવી તે ઘણા બધાં નનવાસોની ઘણી બધી પ્રરક્રયાઓ માટેના અનયુરવ લસદ્ધ અવલોકનની ખામી 
પ્રતતબબબીત કિે છે. કયયાત્મક મૂલ્ આપવા ઉપિાંત, અમે અતત સંવેદનશીલ નીવાસીતોનયુ ંદરિયાઇ તોફાનની અસિ, પિવાળાનયુ ં
શેવાળ ગયુમાવવાથી સફેદ થઇ જવયુ ંતથા નયુકશાનનયુ ંપણ આકલન કિીએ છીએ. આ દિેક ગિબડ નીવાસીતો તિફી હોવાથી, આ 
આકલન દરિયાઈ નનવાસીતોના કયયાત્મક મૂલ્માં શક્ય તેટલો બદલાવ સૂચવવાનો ઉદેશ િાખ ેછે. વસાહતો કાયયાત્મક મૂલ્ો 
અને સહેજમાં પણ પ્રરાવ પડનાિી બાબતનયુ ંપયુન:અવલોકન કિવા માટે એક સયુયો્ય માપ િજયુ કિે છે કાિણ કે વયાખ્યા મયુજબ, 
તેઓ સંપૂણ્ભ િીતે એક રપ વવસતાિો છે જનેી જ ેતે ખાસ અસિ સામે આપેલ પ્રરક્રયા કે પ્રત્યુતિના એક સાતત્પૂણ્ભ યોગદાનની 
આશા િાખી શકાય.

6.5.7  સંવેદનશીલ વસાહતોની અગત્યતા 

સંવેદનશીલ વસાહતોની વયાખ્યા ‘વસાહતો કે જ ેસંબંધધત પ્રજાતતઓ કે સમયુદાયોના ટકી િહેવા માટે આવશયક છે તથા 
તે વસાહતોને િક્ષણ આપવા માટેના જરિી પગલા લેવા જોઈએ’ જ્ાં ટકી િહેવયુ ંએટલે કે લાંબા ગાળાની સલામતી કે 
પ્રજાતતઓની નનિંતિતા (સાત્તા), એટલે કે, એવા મયુદા આવિી લે કે હવે પછી તે લયુપત ન બને કે લયુપતતાના જોખમ  
હેઠળ ન આવે. 

tivity and does not imply that organisms perform purposeful roles in ecosystem-level processes.) 
A functioning ecosystem is one that exhibits biological and chemical activities characteristic of its 
type. 

A marine ecosystem contains detritus and hundreds of kinds of organisms including bac-
teria, phytoplankton, zooplankton, fishes, mammals, and birds. All these components are 
connected in a complex food web by evolving interactions. Ecosystems carry out a diverse 
array of processes that provide both goods and services to humans. It also becomes impor-
tant to understand what impacts an ecosystem can tolerate before major structural changes 
occur, and how reversible these changes are. In this respect, improved understanding of 
ecosystem dynamics is critical to predict and manage the consequences of environmental 
variability and human impacts, such as those induced by marine fisheries, an activity tar-
geting specific species and size-classes.

Coral reef and mangrove ecosystems function in a symbiotic relationship, which enhances 
tropical and subtropical coastal environments. The health and extent of coral reefs are 
largely dependent on coastal mangrove forests, which stabilize shorelines, remove pollut-
ants, improve water quality, and provide nursery habitats that maintain fisheries. If fisheries 
are degraded due to the destruction or loss of mangrove habitats, then coral reefs will be 
adversely affected. Corals are correlated with the strength of fisheries and without viable 
fisheries, coral reefs cannot survive. 

Given the connectivity among tropical marine habitats, their great ecological and economic 
importance and the suite of threats to their health, it is important to understand how eco-
system processes function across whole seascapes. A better understanding of processes 
will illuminate the ecological and societal consequences of both natural and anthropogenic 
disturbances to the ecosystem. Furthermore, a better understanding of processes will en-
able the effects of potential management options, perhaps aimed at enhancing coral reef 
resilience, to be mapped, modelled and compared.

Functional value indicates the importance of a particular habitat to a particular process. For ex-
ample, we document that a sea grass bed has a higher (more important) functional contribution 
to primary production than, say, a mud flat. Wherever possible, we use direct measures of a pro-
cess, but proxies were used where necessary. For example, the density of herbivores and pisci-
vores was used as a proxy for secondary and tertiary production because few data are available 
to convert biomass to rates of production. This need to integrate static data on states with data on 
rates reflects the lack of empirical observations for many processes in many habitats. In addi-
tion to assigning functional values, we also assess the susceptibility of habitats to impacts from 
hurricanes, coral bleaching and disease. Because each of these disturbances is habitat specific, 
this analysis aims to indicate possible changes to the functional value of marine habitats. Habi-
tats represent an appropriate scale for reviewing functional values and susceptibility because, 
by definition, they are relatively homogeneous areas that might be expected to have a consistent 
contribution to a given process or response to a particular impact. 

6.5.7  Importance of critical habitat

Critical habitats can be defined as ‘habitats that are critical to the survival of the species or com-
munity concerned and the actions needed to protect those habitats’  where survival means the 
long term security or persistence of the species, that is, that it recovers to the point it is no longer 
endangered or threatened with extinction. 
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Specifically, critical habitat areas include:

•	 Areas	where	the	species	is	currently	known	to	breed,	feed,	rest	and	raise	young;

•	 Areas	where	the	species	may	not	presently	occur	which	are	critical	if	the	species	is	to	recover	
from its presently endangered state and to persist in the long term despite environmental 
change;

•	 Areas	of	migration,	such	as	movement	or	migratory	corridors	which	may	be	critical	to	long-
term population viability.

Scientists will typically assess both the physical and biological habitat features needed for the life 
and successful reproduction of the threatened species. It is when these geographic area(s) are 
considered essential for the conservation of a threatened or endangered species that it is defined 
as ‘critical habitat’ and provisions for special management and protection are made.

Critical habitats are a broad conservation tool that has been implemented in diverse ways. In the 
past, it has been most successful as a regulatory power to impose specific management regimes 
in both the terrestrial and marine environments.

Coral reef habitats, sea grass beds and mangrove stands provide many important ecosystem 
goods and services such as coastal defence, sediment production, primary production, fisheries 
and the maintenance of high diversity of species. Furthermore, all three systems often occur in 
close proximity, and many physical and ecological processes transcend individual habitats. For 
example, estuarine mangroves trap riverine sediments that might otherwise discharge onto reefs 
and cause mortality through sedimentation. Ecological linkages among habitats include the mi-
gration of organisms on an ontogenetic or diurnal basis. Many snapper, grunt and parrotfish spe-
cies, for example, undertake ontogenetic shifts in habitat use from seagrass beds or mangroves 
to their adult coral reef habitats. Abiotic and ecological links frequently underpin key economic 
resources such as the valuable fishery sector. The coastal zone also generates significant revenue 
from tourism (e.g., over Rs.10 crore is earned through the snorkelling and scuba diving indus-
try in Malvan, Maharashtra, as with the Andaman and Lakshadweep islands), much of which is 
focused on shallow marine habitats. The economic and ecological importance of tropical marine 
habitats is threatened by fundamental changes to their ecology, including increases in macroalgal 
cover and concomitant decreases in coral cover on reefs, reductions in the biomass of fish as-
semblages and species extinctions. Changes to marine ecosystems globally have been attributed 
to a suite of anthropogenic factors, including pollution, coastal development, overfishing, the El 
Nino and introduced pathogens.

6.5.8 Getting familiar with critical coastal and marine species

Understanding the key indicator species helps understand the status of any ecosystem in a short 
time. Though marine ecosystems or their critical habitats are complex ecosystems, it is relatively 
easy to identify the key indicator species for assessment and monitoring. 

ખાસ કિીન ેસંવેદનશીલ વસાહતી ક્ષતે્ર આને સમાવે છે:

•	 ક્ષતે્ર કે જ્ાં પ્રજાતત હાલમાં પ્રજનન કિવા, આિામ કિવા અને બચ્ા ઉછેિવા માટે જાણીતયુ ંછે; 

•	 ક્ષતે્ર કે જ્ાં પ્રજાતત હાલમાં અસતીતવ ન ધિાવતા હોય, પણ જો પ્રજાતતઓન ેહાલની લયુપતતાની સ્થિતતમાંથી પયુન:પ્રાપત 
કિવામાં આવે તો અને પયયાવિણીય બદલાવ આવે છતાં પણ લાંબા સમય સયુધી અટલ બનાવવામાં આવે; 

•	 હહજિતના ક્ષતે્રો, જવેા કે અવિ-જવિ કે થિાનાંતિના પ્રવશે માગ્ભ જ ેલાંબા ગાળા માટે વસતીન ેઅથ્ભક્ષમ બનાવવા અંગે 
અતત અગત્ના હોય.

જ્ાનન લોકો વવક્શષટ િીતે અસસતતવના જોખમ હેઠળ આવી ગયેલી વસાહતોના જીવન માટે અને સફળ પ્રજનન માટે જરિી 
વવક્શષટતાઓનયુ ંઆકલન બન્ ેિીતે રૌતતકશાસ્ત અને જવૈશાસ્તની િીતે કિશ.ે જયાિે આ રૌગોલલક વવસતાિ (ઓ) ને રય 
હેઠળ /લયુપત થવા આવેલી પ્રજાતતઓના સિક્ષણ માટે અતત જરિી ગણવામાં આવયા છે ત્ાિે તેને ‘સંવેદનશીલ વસાહતો’ 
તિીકે વયાખ્યાઇત કિવામાં આવયા છે અને ખાસ વયવથાપન અને સંિક્ષણ માટે જોગવાઈ કિવામાં આવી છે.

સંવેદનશીલ વસાહતો એક વવશદ સંિક્ષણનયુ ંસાધન છે જનેો અમલ વૈવવધયસરિ િીતે કિવવામાં આવયો છે. ભતૂકાળમાં, તે 
રૌતમતતક અને દરિયાઈ પયયાવિણ બંનેમાં ખાસ વયવથિાપન શાશન લાદવામાં એક નનયમન સતિા તિીકે સૌથી વધયુ સફળ  
િહ્યો હતો. 

પિવાળાના ખડકોની વસાહતો, દરિયાઇ ઘાસના પટ્ટાઓ અને ચેિના થિાનો ઘણી બધી અગત્ની નનવસનતતં્રીય માલ 
અને સેવાઓ પૂિી પાડે છે જવેી કે દરિયા કાંઠાની સયુિક્ષા વાડ, કીટાણયુ ંઉતપાદન, સયુક્ષ્મ જીવોનયુ ંઉતપાદન, મત્ય તથા ઉચ્ 
પ્રજાતતઓની જાળવણી કિે છે. ઉપિાંત, ત્રણેય તતં્રો ઘણીવાિ એક બીજાથી એકદમ નજીકથી અસસતતવમાં આવે છે અને 
કેટલીય રૌતતક તથા પારિસ્થિતતક પ્રરક્રયાઓ વયકકતગત વસાહતોથી ચરડયાતી છે . ઉદાહિણ તિીકે , નદી મયુખ પ્રદેશ પિ 
ચેિની જાળી, નદીનો કાંપ જ ેઅન્યથા પિવાળાના ખડકોમાં ઠલવાત અને કાંપ દ્ાિા ઘાતકતાનયુ ંકાિણ બનત. વસાહતો વચે્ 
પારિસ્થિતતક જોડાણો- જીવોની હહજિત પ્રજનનનો વવકાસ કે રદવસ દિમયાન પ્રકાશની પ્રાપપતનો પાયો સમાવે છે. કેટલાય 
સનેપાિ, ગ્રન્ટ અને પેિોટ ફીશ પ્રજાતતઓ, ઉદાહિણ તિીકે , પ્રજનનનો વવકાસ કિવા વસાહતોમાં દરિયાઈ ઘાસ પટ્ટીમાં કે 
ચેિીની જાળીમાંથી પિવાળાના મોટા વસાહતી ખડકોમાં આશિો લેવા ચાલી જાય છે રૌતતક કિતા વધયુ જવૈવક તેવા સૂય્ભ પ્રકાશ 
અને પવન અને પારિસ્થિતતક જોડાણો ચાવી રપ આથણીક સંસાધનોને અવાિ નવાિ નવો આધાિ બનાવે છે જમે કે મયુલ્વાન 
મત્યોદ્ોગ વવરાગ. દરિયાકાંઠાના વવરાગીય ક્ષતે્રો પ્રવાસનમાંથી નોંધપાત્ર આવક પેદા કિે છે (દાખલા તિીકે માલવણ, 
મહાિાષટ્ ર. 10 કિોડથી વધયુ સનોિકેલીંગ અને સ્યુબા ડાઈવવગ ઉદ્ોગમાંથી કમાય છે, તેવયુ ંજ અંદામાન અને નનકોબાિ 
ટાપયુઓનયુ ંછે). જમેાંના મોટારાગના છીછિા પાણીની વસાહતો પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. ઉષણકટીબંધની વસાહતોની આથણીક 
અને પારિસ્થિતતક અગત્તા પાયાના પારિસ્થિતતકી ફેિફાિો, દરિયાઈ ઘાસ-શેવાળ આવિણ અને પિવાળાના ખડકો પિના 
આવિણમાં થયેલ કયુદિતી ઘટાડાથી, મત્ય જીવોના મળેાવડાના ઘટાડા સહહતથી તથા પ્રજાતતઓની લયુપતતાથી રય હેઠળ છે. 
દરિયાઈ પારિસ્થિતતકીમાં બદલાવ વૈશ્વિક િીતે માનવીય પિીબળોના ટયુકડાઓ, પ્રદયુષણ કાંઠા પિ વવકાસ કામો, ઓવિ રફશશગ 
અલ નીનો સહહત અને દાખલ થયેલા િોગના જીવાણયુઓન ેને આરાિી છે.

6.5.8 દરિયા કાંઠાની અને દરિયાની પ્રજાતતઓ સાથે પરિધચત બનવયુ ં

ચાવી રપ પ્રજાતત સૂચકને ઓળખવયુ ંતે કોઈ પણ નનવસનતતં્રની સ્થિતતન ેટંૂકા સમયમાં સમજવામાં મદદરપ બને છે. જો કે 
દરિયાઈ નનવસનતતં્ર કે તેની સંવેદનશીલ વસાહતો ગયુંચવણરયયા નનવસનતતં્રો છે, આકલન અને દેખિેખ માટે તે ચાવીરપ 
સૂચકને સંપૂણ્ભિીત ેઓળખવા સહેલા છે. 
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6.6.  આકલનનું સંિષાલન 

6.6.1  પાયારૂપ પગલાઓ 

સંવેદાનીશીલ વસાહતો અને પ્રજાતતઓના આકલનના સંચાલનમાં નીચેના પગલાઓનો સમાવશે થાય છે:

પગલયુ ં1 - ક્ષતે્રમાંથી માહહતી એક કિવી 

પગલયુ ં2 - માહહતીનયુ ંવયવથિાપન કિવયુ ંઅને સંકલન કિવયુ ં

પગલયુ ં3 - માહહતીનયુ ંપૃથથકિણ કિવયુ ં

પગલયુ ં4- અથ્ભઘટન કિવયુ ંઅને બિાબિ પયુન: અવલોકન કિવયું

પગલયુ ં5 - પરિણામોનો સંદેશો પાઠવો અને મૂલ્ાંકનના આધાિે વયવથિાપન યોજનાને અનયુકયુળ બનાવવયું

પગલયુ ં6- સમયાંતિે નનયતમત સતત દેખિેખ િાખવી  

6.6.2 ચેિની વસાહતોનયુ ંઆકલન

વિાઝ એટ અલે (2004) વવકલસત કિેલ િીત નીચેના વવરાગમાં વણ્ભવી છે. તેનો વહેચણી, વસાહતો અને ચિેની 
લાક્ષન્ણકતાઓ તથા સમય જતા થયેલ બદલાવ સમજવા ઉપયોગ કિવો.

6.6.2.1 સ્ળની પસંદગી કિવી 

વસાહતના પ્રકાિના પ્રતતનનધધ તિીકે અભયાસ હેઠળનયુ ંએક થિળ પસંદ કિવયુ ંજોઈએ જથેી પરિણામો પણ અન્ય મેંગ્રોવ 
વસાહતના રાગોન ેસબંધધત બને. એક અગાઉથી નક્ી કિેલ હેતયુ હેઠળના વવસતાિના થિળોની સખં્યાનયુ ંિેખા ખેંચી ધચત્રીકિણ 
કિવયુ.ં બહયુ ખંડીય થિળોની દેખિેખ (પ્રતતકૃતતઓ) પ્રાકૃતતક પરિવત્ભનીયતા ગણવામાં મદદ કિશ.ે સમય મયુજબ એક બીજાને 
છેદતી િેખાઓ દોિી થિળ દશયાવવા તે રલામણયયુકત પધ્ધતત ગણાશે. આનો અથ્ભ એ થયો કે એક કે વધાિે થિળો પસંદ 
કિવા જરિી છે, જ્ાં એક બીજાને છેદતી િેખાઓ મૂકી શકાય જથેી થિળો પછીથી ગમે ત્ાિે સહેલાયથી શોધી શકાય. એક 
આંકડાકીય િીતે પરિશયુદ્ધ દેખિેખ કાય્ભક્રમ માટે, દિેક થિળ માટે એક કિતા વધયુ િેખાઓ હોવી અતત જરિી છે. નદી મયુખ માટે 
એક બીજાને છેદતી પ્રતતકૃતતક િેખાઓની સખં્યાની પસંદગી નદી મયુખ કે હેતયુવાળા વવસતાિની લંબાઈ પહોળાઈ, તેમજ હેતયુ 
હેઠળના ખાસ સમયુદાય જૂથના પ્રશ્ પિ આધારિત હશ.ે આથી એવયુ ંસૂચવવામાં આવે છે કે કાય્ભ કિવા નીચેની િીતનો ઉપયોગ 
કિીન ેઓછામાં ઓછી બે, એક બીજાને છેદતી િેખાઓ પિ, કિવામાં આવે જ ેહેતયુ હેઠળના દિેક થિળની એક સિખી સીમા 
મયયાદા હોય.

6.6.2.2 નમયુનાની આવૃત્તિ 

નીચેનામાં િેખાંરકત કિેલી િીતો એક વાર્ષક ધોિણના પાયે ઉપયોગ કિવામાં આવે અને બધાં માપદંડોના નમયુના શક્ય હોય ત્ાં 
સયુધી વષ્ભના એક જ સમયે લેવામાં આવે. આનયુ ંકાિણ એ છે કે ઉતપાદન, ઉતિ જીવીતા અને ચિેના છોડવાઓની વનૃદ્ધ સીઝનલ 
કોમપોનન્ટ હોય છે. વાિના એક જ સમયે નમૂનાઓ લેવાથી, વાર્ષક નનિીક્ષણની ઘટનાઓ વચ્ેનો છોડવાઓની સખં્યામાં 
તફાવત વષવે વષવે મોસમી ચડાવ ઉતાિની જ્યાએ બદલાયેલો પ્રતતબબબીત કિશ.ે એ જ નીચે િેખાંરકત કિેલી િીતોનો ઉપયોગ 
કિીન ેસીઝનલ કોમપોનન્ટ મળેવવા દિ 6 મહહનાના અતંિે વધાિાના નમૂના માટેનયુ ંકાય્ભ જો, તે જ ેતે હેતયુ હેઠળ હોય તો પાિ 
પાડી શકાય. 

રૌતતક લાક્ષન્ણકતા ધિાવતા નમયુનાન ેવધયુ વખતો વખત લેવામાં આવે, પ્રથમ શરઆતી દોિમાં તો ખાસ, જથેી સમજી શકાય 
કે થિળના અભયાસની વસતયુઓ કેટલી ઝડપથી બદલાય જાય છે.

6.6.  Conducting the assessment

6.6.1  Basic steps

Conducting assessment of critical habitats and species included the following steps:

Step 1- Collecting data in field

Step 2 - Manage and compile the data

Step 3 -Analyse the data

Step 4- Interpretation and peer-review of data

Step 5 -Communicating the results and adapting the management planning based on the 
evaluation

Step 6- continuously monitor the indicators at a regular frequency 

6.6.2 Assessment of Mangrove Habitats

Schwarz et al (2004) developed the method described in the following section. It can be used to 
understand the distribution, habitat and character of mangroves and their changes over time.

6.6.2.1 Choosing sites 

Study sites should be selected so as to be representative of the type of habitat so that the results 
will also be relevant to other parts of the mangrove habitat. A predetermined number of sites 
should be delineated within the area of interest. Monitoring multiple sites (replicates) will help 
account for natural variability. Monitoring transects over time is the recommended approach. This 
means that one or more sites need to be chosen where transects can be established that can be 
easily located at a later date. For a statistically rigorous monitoring programme, it is essential to 
have more than one transect at each site. The choice of the number of replicate transects will de-
pend on the size of a given estuary or the size of the area of interest in an estuary, as well as the 
specific question of interest regarding a particular community group. It is suggested that carrying 
out the following method be used on at least two transects across similar boundaries of interest at 
each site (Figure 3).

6.6.2.2 Frequency of sampling

The methods outlined in the following should be used on an annual basis and all the parameters 
should be sampled at the same time of the year, as much as possible. The reason for this is that 
the production, survival and growth of mangrove seedlings have a seasonal component. With 
sampling at the same time of the year, differences in seedling numbers between annual monitor-
ing events will reflect year-to-year changes rather than seasonal fluctuations. Additional sampling 
using the same methods outlined below can be carried out at 6-month intervals to obtain a sea-
sonal component if that is of interest.

Physical characteristics may be sampled more frequently, at least initially, to build an understand-
ing of how quickly things change at the study site.
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6.6.2.3 Methods of sampling

Each transects needs to be permanently marked so that it can be returned to on different occa-
sions and in successive years. Wooden stakes (approximately 100 cm × 5 cm × 5 cm) hammered 
into the ground will fulfil this purpose. Ideally these stakes will also be located with a GPS position 
and a simple sketch map made of the relevant features so that transects can be relocated if the 
markers are lost. Making measurements on transects running perpendicular to channels and/or 
the shoreline is recommended; however, the exact location will depend on the selected location 
or interest.

6.6.2.4 Placing transect

The selected site needs to be marked at each end of the two replicate transects by hammering a 
tantalized wooden stake (approximately 100 cm × 5 cm × 5 cm) into the ground. The length of 
transect, and the location relative to the mangrove boundary, will depend on the characteristics 
of the selected site. The important thing is to ensure that the transect is long enough to cover the 
habitats of interest (e.g., edge of mangrove forest and mudflat or edge of mangrove forest and 
salt marsh—as an indication, it is likely to be 20–50 m long). It is important to place permanent 
markers so that transects can be relocated. The GPS location also needs to be noted where the 
stakes are placed in case they are removed or lost at any time.

6.6.2.5 Habitat boundaries on mangrove transects

Transect is delimited using marked rope or measuring tape laid between the stakes. Record 
which stake is equivalent to zero, and this should be the same on subsequent visits. Walk along 
one side of the transect line only (to avoid trampling) and note the distance on the transect line 
where there are changes in plant communities (e.g., sea grasses, mangrove seedlings, saplings, 
pneumatophores and mangrove trees) or surface features, including different types of sediment.

Figure: Permanent markers with a temporary measuring tape laid between them across (A) a mangrove 
mudflat/sand flat boundary and (B) mangrove/shell bank/salt marsh/mudflat boundaries (Source: Schwarz 
et al (2004))

6.6.2.6 Mangrove community characteristics across boundaries

This method enables you to follow changes in relative numbers of seedlings, saplings and trees 
between years and so better understand how a forest develops with time. The seaward boundary 
between the mangroves and tidal flats is likely to be selected as the main boundary of the area. 
However, the same methods can be used across other boundaries if doing this is relevant to the 
selected site.

A plot that crosses a mangrove forest boundary should be marked. See Figure 4 for an example. 
The plot size will depend on the characteristics of the selected site (e.g. 5 m × 10 m was appro-
priate for sparse shrub and seedling cover on a sand flat, while 5 m × 1 m or 2 m × 1 m was 

6.6.2.3 નમયુના લેવાની િીત

દિેક છેદતી િેખાઓન ેકાયમી િીત ેધચહનિત કિવામાં આવે જથેી તે જયુદા જયુદા પ્રસંગે અને અનયુસિતા વષભોમાં નકશામાં પયુનિાગમન 
પામે. લાકડાના મોટા ખીલા (અંદાજીત 100 cm x 5 cm x 5 cm) મેદાનમાં બેસાડવામાં આવે તો આ હેતયુ સાધી શકાશે. 
આદશ્ભ િીતે આ ખીલાઓ GPS પોઝીશન દ્ાિા પણ શોધી શકશે અને સબંધધત વવક્શષટતાઓનો એક સાદો ધચત્રરપ નકશો 
બનાવામાં આવે જથેી છદતી િેખાઓન,ે જો ધચહનિત વસતયુ ગયુમ થઇ જાય તો, ફિીથી બનાવી શકાય ખાડીઓ અને/અથવા દરિયા 
કાંઠાની િેખા તિફ પડતી લંબ િેખાઓ પિ માપ બનાવવાની રલામણ કિવામાં આવે છે; છતાં સચોટ જ્યા પસંદ કિેલ થિળ 
કે હેતયુ પિ આધાિ િાખ ેછે. 

6.6.2.4 છેદતી િેખા મયુકવી (ટ્ાનસકે્ટ)

પસંદ કિેલ કાય્ભ થિળના દિેક છેડાને ભૂતમમાં ખિબચડા લાકડાના મોટા ખીલા (આશિે 100 cm x 5 cm x 5 cm) દ્ાિા 
બે પ્રતીકૃતતક િેખાઓ પ્રતતકૃતતઓ ધચહનિત કિવી જરિી છે. આડી ઉરી િેખાઓની લંબાઈ તથા ચેિની સીમા મયયાદા સબંધધત 
જ્યા જ ેતે પસંદ કિેલ થિળની લક્ષણીકતાઓ પિ આધારિત િહેશ.ે અગત્ની વસતયુ એ છે કે ચોક્સાઈ િાખવી કે આડી 
ઉરી િેખાઓ હેતયુ હેઠળની વસાહતોને આવિી લેવા પયુિતી લાંબી હોવી જોઈએ (દા.ત. ચિેના જગંલોની ધાિ અને કાદવ-કીચડ 
ક્ષતે્ર કે ચિેના જગંલોની ધાિ અને ખાિા પાણી – એક સયુચક તિીકે, 20 -25 M લાંબા હોય શકે). કાયમી ધચન્ો મયુકવા તે 
અગત્નયુ ંછે જથેી આડી ઉરી િેખાઓ ફિી શોધી શકાય. GPS થિાનોની પણ નોંધ કિવામાં આવે કે ક્યાં ક્યાં ખીતાઓ 
મયુકવામાં આવેલ છે, જો કોઈ સમયે તે ગયુમ થઇ ગયા હોય કે કોઈએ કાઢી લીધા હોય.

6.6.2.5 મેંગ્ોવ વનસપતત પિ વસાહતોની પરિસીમા

એક બીજાને છેદતી આ આડી ઉરી િેખાઓન ેબે ક્ખટાઓ વચ્ ેમૂકી ધચહનિત દોિડાઓ કે માપ પટ્ટી દ્ાિા સીમાંરકત કિવામાં 
આવે નોંધ કિો કે કયો ખીટો 0 બિાબિ છે અને આ બધયું પછીની મયુલાકાતો વખત ેએક સિખયુ ંહોવયુ ંજોઈએ. ટ્ાસ્સકેટ િેખાની 
એક બાજયુ પિ જ ચાલતા જાઓ ( અવાજ નનવાિવા માટે આમ કિવયુ ં) અને ટ્ાસ્સકેટ િેખા પિ જ્ાં જ્ાં વનસપતતઓના 
સમયુદાયમાં ફેિફાિ હોય તે અતંિ નોંધો (દા.ત. દરિયાઈ ઘાસ પટ્ટી, ચેિના અંકયુ રિત િોપાઓ અને મોટા છોડવાઓ, ન્યુમાટોફોિ 
અને ચેિના વૃક્ષો ) કે સપાટીનયુ ંવણ્ભન સેડીમેન્ટ સહહત 

ચિત્ર: િેમની િચ્ે મકેુલ કષામ િલષાઉ મષાપપટ્ીિષાળષા કષાયમી ચિન્ો (A) િેરનષા જગંલોમયાં કષાદિ-કીિિ ક્ષતે્ર/ રેિી ક્ષતે્ર પરરસીમષા અને (B) 
મેંગ્ોિ / શેલ બેંક / ખષારષા પષાણી / કયાંપ –કષાદિ-કીિિ પરરસીમષાઓ (સોસ્ક : Schwarz et al (2004))

6.6.2.6 સંપૂણ્સ સીમામાં મેંગ્ોવ સમયુદાયની લાક્ષણણકતાઓ 

આ િીત વષભો દિમયાન સાબંધધક અંકયુ રિત છોડવાઓ, મોટા છોડવાઓ અને વૃક્ષોની સખં્યામાં બદલાવને અનયુસિણ કિવા દે 
છે અને તેથી વધયુ સાિી િીતે સમજી શકાય છે કે જગંલ કેવી િીત ેસમય જતા વવકાસ પામે છે. મેંગ્રોવ અને રિતી ખંડ વચે્ 
દરિયા તિફની પરિસીમા વવસતાિની મયુખ્ય પરિસીમા તિીકે પસંદ કિવાની શક્યતા િહે છે. છતાં, આ જ િીત અન્ય સંપૂણ્ભ 
પિીસીમાઓમાં વાપિી શકાય, જો આમ કિવયુ ંતે પસંદ કિેલ થિળ સબંધધત હોય તો.

એક ભૂખંડ જ ેચિેના જગંલની પરિસીમામાંથી પસાિ થાય છે તે ધચહનિત કિવામાં આવે. ઉદાહિણ માટે જયુઓ ધચત્ર 4. ભૂખંડની 
લંબાઈ પહોળાઈ પસંદ કિેલ થિળની લાક્ષન્ણકતાઓ પિ આધારિત છે (દાખલા તિીકે, િેતીના ક્ષતે્ર પિ 5 m x 10 m 
ઓછી ફેલાયેલ ઝાડી-ઝાંખિા અને છોડવાઓરપ આવિણ માટે યો્ય હતી જયાિે અતત કાદવવાળા ક્ષતે્રમાં આવેલા નાના 
છોડવાઓના ઘટ્ટ વવસતાિ માટે 5 m x1 m કે 2m x 1 m યો્ય હતી).
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તે અગત્નયુ ંછે કે ભૂખંડની એક ધાિ ટ્ાસ્સકેટ પિ ચાલતી હોવી જોઈએ અને પલોટની જ્યાની ટ્ાસ્સકેટ સબંધધત 
ચોક્સાઈપવૂ્ભકની નોંધ રાવવ સંદર્ભ માટે જાળવવી. એક સે્ચ મદદરપ બની શકે. ચોક્સાઈ િાખો કે ભૂતમ ખંડ હાલની 
મેંગ્રોવ વસાહતોની પરિસીમા પિ વયાપત છે અને મોટા રાગ ેસવચ્છ વવસતાિ જ્ાં સમય જતા ચિેના વવસતિણની અપેક્ષા િહે. 
આ ભૂ-રાગમાં નીચેના ચલનયુ ંચેિની લાક્ષન્ણકતા સબંધે માપ લેવામાં આવે: (અ) કયુલ વ્રક્ષની કયુલ સખં્યા (બ)નાના છોડની કયુલ 
સખં્યા અને (ક) અંકયુ રિત િોપાઓની કયુલ સખં્યા.

આ ભૂ રાગમાં અંકયુ રિત િોપાઓની કયુલ સખં્યા ગણવા માટે ખયુબ મોટી હોય તો, આવા જ પેટા ભૂ-રાગની દિેકે દિેક 
સખં્યા ગણી શકાય અને હેતયુ હેઠળના પલોટનો વવસતાિ મયુજબ સખં્યાનો ગયુણાકાિ કિવો એ અગત્નયુ ંછે કે ખિેખિ કઈ િીત 
વાપિવામાં આવી હતી તેની નોંધ િાખવી. પછીની મયુલાકાતોમાં, ચેિની ગણતિી બિાબિ એ જ પલોટ મયુજબ એ જ િીત વાપિીને 
પાિ પાડો. 

ચિત્ર: એક મેંગ્ોિ જગંલની પરીસીમયાંનું યોજનષાકીય દશય જ ેદશતાિે છે કે ટ્ષાનસકેટ લષાઈન વ્રક્ષોની પરરસીમષા પર કરીને અકુંરરિ નિષા છોિમયાં 
જઈ રહી છે અને 5 m x 1 m નષા પલોટની સ્થિતિ (કષાળી સમકોણ) ધષારણ કરે છે. જો પલોટમયાં અકુંરરિ છોિિષાઓની સખં્ષા ગણિષા મષાટે 
ખુબ મોટી હોય િો ત્રણ 1 m x 1 m નષા પેટષા જમીનનષા ટુકિષા (પલોટ) મકુિષા અને દરેક અકુંરરિ છોિિષાઓની સખં્ષા ગણિી (ચિષાઝ્ક એટ 
એલ મયાંથી પ્રષાપિ કરુું (2004)). મેંગ્ોિ નનરીક્ષણ કષાય્કનું પત્રક હિે પછીનષા પત્ર પર આપેલ છે.

appropriate for dense areas of seedlings in very muddy habitats). It is important that one edge of 
the plot run along the transect and that an accurate record of the location of the plot relative to 
the transect be maintained for future reference. A sketch can help. Ensure that the plot overlaps 
the existing boundary of mangrove trees and a mostly clear area where mangroves might be 
expected to expand into overtime. Within the plot, measurements should be taken of the following 
variables, related to the characteristics of mangroves: (a) total number of trees, (b) total number 
of saplings and (c) total number of seedlings.

If the number of seedlings in the plot is too large to count, counting can be done of all individuals 
in smaller subplots and the number multiplied up to the area of interest. It is important to keep a 
record of exactly which methods were used. On subsequent visits, carry out mangroves counts in 
exactly the same plots using the same methods.

Figure: Plan view of the boundary of a mangrove forest showing a transect line crossing a boundary of trees 
into seedlings and the positioning of a 5 m × 1 m plot (black rectangle). If the number of seedlings in the 
plot is too large to count, three 1 m × 1 m subplots could be laid and the numbers of seedlings in each of 
these counted. (Adopted from Schwarz et al (2004))

Mangrove monitoring data sheet is given on next page

6.6.2.7 Mapping of mangroves at community level using satellite imagery

The SAC study (2012) envisages mapping mangroves at the community level (1:25,000 scale) for 
all maritime states/union territories with mangroves. These are Andhra Pradesh, Goa, Maharash-
tra, Orissa, Karnataka, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Gujarat, West Bengal and the Anda-
man and Nicobar Islands. IRS P6 LISS-III and LISS-IV data of 2005–2007 (for October–March) 
have been utilized for discerning mangrove communities of the coasts of Andhra Pradesh, Goa, 
Maharashtra, Orissa, Karnataka, Kerala and Puducherry (Figure 5). As mangrove forests are tide 
inundated, care was taken to utilize data sets of coastal regions relating to low tides. For delineat-
ing fringe mangroves along narrow creeks and new plantation areas, QuickBird data available 
from Google Earth services were also utilized.

ચેિમાહહતી પત્રક પછીના પેજ પિ આપવામાં આવેલ છે.

6.6.2.7 સેટેલાઈટ ઈમેજિીનો ઉપયોગ કિીન ેચેિવૃક્ષોનો સમયુદાય સતિે નકશો બનાવવો 

SAC અભયાસ (2012) ચેિના વકૃ્ષોનો સમયુદાય સતિે નકશો (1:25,000 scale) બધા મેંગ્રોવ ધિાવતા દરિયાઈ િાજ્ો/
યયુનનયનોના જળપ્રદેશમાં બનાવવાની સંરાવનાનો વવચાિ કિે છે. આ બધાં આંધ્ર પ્રદેશ, ગોવા, મહાિાષટ, ઓરિસસા, કણયાટક, 
કેિળ, તતમલ નાડયુ, ગયુજિાત, પલચિમ બંગાળ અને અંદામાન તથા નનકોબાિ ટાપયુઓ પિ આવેલા છે. IRS P6 LISS-III અને 
LISS-IV 2005-2007ની માહહતી (ઓક્ોબિ-માચ્ભ માટે) જનેો ઉપયોગ આંધ્ર પ્રદેશ, ગોવા, મહાિાષટ, ઓરિસા, કનયાટક, 
કેિળ અને પોંડીચિેી (ધચત્ર 5) દરિયાકાંઠાના ચેિના વૃક્ષો જોવા માટે કિવામાં આવી િહ્યો છે. ચિેના જગંલો રિતીથી ડૂબેલાં 
છે તેથી ઓછી રિતી સાથેના દરિયા કાંઠાના માહહતી સેટ કામમાં લેવા સંરાળ લેવામાં આવી હતી. સાંકડી ખાડી તથા 
નવા વનસપતત વવસતાિોની બહાિની સપાટીનયુ ંધચત્રણ કિવા માટે ગયુગલ અથ્ભ સવણીસમાંથી પ્રાપય કકવક બડ્ભ  ડેટાને પણ કામમાં 
લેવામાં આવયો હતો.

ચાવીરૂપ

મેંગ્રોવ વૃક્ષ 

મેંગ્રોવ બીજ વાવવા 

પલોટ 

છેદતી દોરી 
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Figure 5. Methodology for mapping mangrove communities (Source: SAC (2012))

IRS P6 LISS-III data are considered to be the primary data source for digital data analysis. Digital 
values are converted to spectral radiance values using equations and calibration coefficients 
obtained from the sensor calibration details available in the metadata.

Lrad = {[DN / max grey] × [Lmax - Lmin ]} + Lmin

where DN = digital number of each pixel and max grey = 255 for LISS-III.

As the information available regarding community zonation was scanty, geo-referenced spectral 
radiance images were subjected to unsupervised classification using the commonly used Iterative 
Self-Organizing Data Analysis (ISODATA) classifier to start the work. The ISODATA method uses 
the minimum spectral distance to assign a cluster for each candidate pixel. Depending upon the 
scene characteristics, arbitrary clusters are specified with a convergence threshold of 0.99. The 
clusters thus obtained were colour coded for better visual discrimination, and pre-field classifica-
tion maps were prepared. From the field observations, the elevation of land, level of salinity and 
duration of tidal inundation were found to be the predominant factors influencing the species 
composition. The false colour composite developed from the digital data is able to discern the 
major communities to a considerable extent. To identify the subtle differences in species com-
position, classified outputs developed from the ISODATA classifier are used in ground truthing. 
Ground truth points are selected in such a way to sufficiently represent all the digitally discern-
ible communities. Geographical coordinate information, species composition and dominance, 
influence of tidal inundation and digital view of each selected reference point are also collected. 
Based on the ground truth information, supervised classification is performed using a sufficient 
number of training sets for each community. The mangrove community classes thus obtained is 
evaluated critically against the ground information and expert knowledge. The shortwave infrared 
band of IRS LISS-III, with a spatial resolution of 23.5 m, has been effectively used for differentiat-
ing mangroves from other vegetative cover. Contextual editing is performed wherever necessary to 
improve the classification accuracy. Further details are available in SAC (2012).

ચિત્ર 5. મેંગ્ોિ સમદુષાયનો નકશો બનષાિિષા મષાટેની રીિ (Source: SAC (2012)

માહહતી ઉપગ્રહ IRS P6 LISS-III

DN મુલ્ોમાંથી ખાસ મૂલ્ોમાં રૂપાંતર

છબી સશંોધન

છબીની પફરકલપના

પવૂ્મ ક્ષેરિ ચેરના વૃક્ષોનો ક્ષેરિો મુજબ નકશો

સુપરવવઝન સાથેનું વગષીકરણ

ચેરના વૃક્ષો ક્ષેરિો મુજબ નકશો

ચોક્કસાઈ અને ક્ષેરિના અંદાજો 

ડીઝીટલ માહહતી પૃથથકિણ માટે IRS P6 LISS-III ની માહહતીન ેપ્રાથતમક માહહતી સ્ોત ગણવામાં આવયો છે. મેટાડેટામાં 
સસે્સિ કેલલબ્શેન વવગતોજ ેઉપલબ્ધ હોય છે, તેમાથી સમીકિણો અને કેલલબ્શેન ગયુણકો, પ્રાપત કિવામાં આવે છે,તેના 
ઉપયોગથી રડલજટલ મૂલ્ોન ેસપેક્્્લ મયુલ્ોમાં બદલવામાં આવે છે.

Lrad = {[DN / max grey] × [Lmax - Lmin ]} + Lmin

જ્ાં DN = દિેક પીક્લ અને મેક્ ગ્ર ેનો ડીજીટલ નંબિ = LISS-III.માટે 255

કામ શર કિવા માટે સામયુદાયયક ક્ષતે્ર સબંધધત પ્રાપય માહહતી અપૂિતી હોવાથી ભૂ સંદર્રત સપેક્્લ િેરડયસ્સ સનદિનબત 
છબીઓ સવ્ભ સામાન્ય િીતે વપિાતી પયુનિાવતણીય સવય ંપ્રાપત કિેલી માહહતી (ISODATA) નબન નનિીક્ષણન ેવગણીકિણન ે
આધીન છે. દિેક કેનડીડેટ પીક્લ માટે એક સમહૂ સોંપવા ISODATA ઓછામાં ઓછા સપેક્િા અતંિની િીતનો ઉપયોગ કિે 
છે. દશયની લાક્ષન્ણકતા પિ આધાિ િાખીને, લવાદી સમહૂો બે પક્ષોની વાટાઘાટની પરિસ્થિતત 0.99 દશયાવવામાં આવયા છે. 
સમહૂો આ િીતે વધયુ સાિી દશયાવલી રેદ દશયાવવા માટે િંગના કોડ કલિ કોડેડ બનાવયા છે અને તેમ પૂવ્ભ-ક્ષતે્ર વગણીકિણના 
નકશા તૈયાિ કિવામાં આવયા છે. ક્ષતે્રના અવલોકનથી, ભૂતમનયુ ંમૂલ્ાંકન, ખાિાશનયુ ંસતિ, અને રિતીથી પયુિ, પ્રજાતત સંિચના 
પિ પ્રરાવ પાડનાિ મજબયુત પરિબળો હોવાનયુ ંજાણવા મળયયુ હતયુ.ં ડીજીટલ ડેટામાંથી વવકાસ પામેલા ભૂલ રિેલા િંગ સંયોજન 
પણ મોટા રાગના સમયુદાયન ેઘણી સીમા સયુધી ઓળખ આપશે. પ્રજાતતઓની સિંચનાનો સયુક્ષ્મ તફાવત ઓળખવા સીધી થિળ 
પિની ભયુમીય માહહતી લેવા માટે ISODATA ના વગણીકૃતકતયામાંથી વવકલસત થયેલ વગણીકૃત આઉટ પયુટનો ઉપયોગ કિવામાં 
આવયો હતો. સીધી થિળ પિથી લીધેલી માહહતીના મયુદ્ાઓ એવી િીતે પસંદ કિવામાં આવયા હતા કે જ ેબધાં સમયુદાયોન ેપયુિતી 
િીતે ડીજીટલી અલગ તાિવી િજયુ કિી શકે. રૌગોલલક સંકલનક્ષમ માહહતી, પ્રજાતતઓની સિંચના અને વચ્ભસવ, રિતીના 
પૂિનો પ્રરાવ અને દિેક પસંદ કિેલ સંદર્ભ મયુદ્ાનયુ ંરડલજટલ દશય પણ એકઠો કિવામાં આવયો હતો. સીધી થિળ પિથી લીધેલી 
માહહતીના આધાિે, પયુિતી સખં્યામાં તાલીમ ટે્ઈનીંગ સેટનો ઉપયોગ કિીન ેદિેક સમયુદાય માટે દેખિેખમાં કિેલયુ ંવગણીકિણ 
કાય્ભપ્રદશ્ભન કિવામાં આવે છે. આમ મળેવેલા મેંગ્રોવ સમયુદાય વગભોનયુ ંસીધી થિળ પિથી લીધેલી માહહતી સામે વવવેચકપણા 
અને નનષણાતી જ્ાનથી મૂલ્ાંકન કિવામાં આવે છે. ચિેન ેઅન્ય વાનાસપતતક આવિણ વચે્ અલગ પાડી દશયાવવા IRS 
LISS-IIIનયું શોટ્ભ  વેવ ઇનફ્ાિેડ બેનડનો 23.5 m અવકાશી િેઝોલ્યુશન સાથે અસિકાિક િીતે ઉપયોગ કિવામાં આવયો હતો. 
વગણીકિણની ચોક્સાઈ સયુધાિવા માટે સંદર્ભ સંપાદન જ્ાં જ્ાં જરિી હતયુ ંત્ાં ત્ાં કિવામાં આવયયુ ંહતયું. વધયુ માહહતી SAC 
(2012) પાસે પ્રાપય છે.

સસ�નેચર 
જનરેશન

સુપરવવઝન 
વવના વગષીકરણ

સંદભ્મ 
સંપાદન

ખાસ વત્મણુકનું 
પૃથથકરણ (SWIR ના DN મૂલ્  

પર ખાસ ભાર)

સીધી 
સ્થળ પરથી માહહતી 

(SWIR ના DN મૂલ્ પર 
ખાસ ભાર) 
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6.6.2.8 મેંગ્ોવ નનિીક્ષણ પત્રક

(10 x 10 m પલોટ, 5 પલોટ એક જ લાઈનમાં 100 m ના અતંિે)

નનરીક્ષકનું નષામ: ………………

િષારીખ: …………… 

સમય:  

ભરિી: નીિી/ઉંિી પ્રકષાર: કુદરિી/પલષાને્શન 

હિષામષાન:  

GPS થિળ:

ગ્ીિ નંબર: ………………………………. પલોટ નંબર:…………………

અનું.
નંબર. 

પ્જાતત વ્રક્ષો /
ઝા્ડી 

GBH 
(cm) 
વૃક્ષ 

જીવીત/
મતૃ 

 ક્શક્ષાની 
સ્સ્થતત 

ઉંચાઈ રોપાની 
સખં્ા 

છરિીરૂપ 
ઢાંકણ 

મેદાનની 
સઘનતા 
(cm)

ખારાશ 

ઋક્તવક સ્થિતત: (અધ્ભ ખીલેલા ફૂલો/ પૂણ્ભ ખીલેલા ફૂલો/ કાચા ફળ/ પાકા ફળ)

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

છોડવાની કયુલ સખં્યા / પલોટમાં

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ભૂ સઘનતા- પેનેટ્ોમીટિનો ઉપયોગ કિીન ેિેતીની પ્રાપયતાની તપાસ (50 m લાંબો અને 0.5 cm ડાયા મીટિનો લોખંડનો 
સળીયો 1 m ઉંચાઈએથી પડતો મયુકવો , દિેક પલોટનયુ ંવાંચન : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ઉંચાઈ - વૃક્ષની ઉંચાઈ :

ખાિાશ – પલોટમાં કે બાજયુના ખાડાના પાણીમાંની ખાિાશ જાણવી 

6.6.2.8 Mangrove Monitoring sheet

(10 x 10 m Plot, 5 plots in a line with 100 m interval)

Name of Observer: ………………

Date: …………… 

Time:  

Tide: Low/High Type: Natural/ Plantation  

Weather:  

GPS Location:

Grid No.: ………………………………. Plot No.: …………………

Sl.No. Spe-
cies

Tree/ 
Shrub

GBH 
(cm) 
Tree

Alive/ 
Dead

Penol-
ogy 
Status

Height No. of 
seed 
lings

Canopy 
Cover 

Com-
pac-
tion of 
ground 
(cm)

Salinity

Phenology Status: (Inflorescence/ Flowering/development of fruit/ ripened fruit)

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Total number of saplings/seedlings  inside the plot

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Compaction - Sediment availability check using penetrometer (50 m long 0.5 cm dia iron rod, 
drop from 1 m height, 5 readings in each plot: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Height - Tree height: 

Salinity – Salinity of water found in a pit inside or near to plot
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6.6.2.9 Monitoring of gastropods and crabs in mangroves 

(Each monitoring should come on separate page)

(2 m radius circular plot inside the Mangrove plot, each individual in a separate row)

Name of Observer: ………………

Date: …………… 

Time:  

Tide: Low/High Type: Natural/ Plantation  

Weather:  

GPS Location:

Grid No.: ………………………………. Plot No.: …………………

Sl.No. Gastropods/ 
crabs

Species Size (length/
diameter/width) (cm)

Weight (gm) Remarks

 

6.6.2.9 ચેિના જગંલોમાં ગોકળગાય અને કિચલાનયુ ંનનિીક્ષણ  

(દિેક નનિીક્ષણ જયુદા પાનાં પિ આવવયુ ંજોઈએ)

(ચેિના જગંલની અંદિ 2 m ગોળ ભૂ-રાગના પરિઘમાં, દિેક અલગ અલગ હિોળમાં)

નનરીક્ષકનું નષામ:  ………………

િષારીખ:  …………… 

સમય:  

ભરિી: નીિી/ઉંિી પ્રકષાર: કુદરિી / પલયાંટેશન  

હિષામષાન:  

GPS થિળ:

ગ્ીિ નં .:………………………………. પલોટ નં .: …………………

ક્રમ નં ગોકળગાય/કિચલા  પ્રજાતત સાઇઝ (લંબાઈ /વયાસ/ 
જાડાઈ) (cm)

વજન (gm) િીમાક્ભ  
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6.6.3  Estuarine Ecosystems

An estuary can be defined as a partially enclosed body of water that is 
open to the sea (permanently or periodically) and within which there are 
variations in salinity due to dilution of seawater with freshwater from land 
drainage.

Although estuaries are considered short-term features of the landscape 
on a geological timescale, they are often highly productive areas that play 
important roles at the boundary between land and sea. They also play a 
vital role in global ocean processes due to their intricate habitat structure. 
Estuarine systems are considered to be highly exploited due to continu-
ous human disturbances as a result of the availability of natural resources. 
These water bodies are ill-treated through domestic, agricultural and in-
dustrial wastes. They have the capacity of self-purification due to the diur-
nal tidal cycle and other ecological interactions. However, the exponential 
growth of urbanization and industrialization together is of major concern 
because of the degradation of habitats and loss of ecosystem services and 
socio-economic values caused. Tropical estuaries are influenced by the 
monsoon, which produces significant changes in the physio-chemical and 
biological characteristics of the system.

Successful management of estuaries and their catchments for sustain-
able use in the future requires us to focus our knowledge and efforts on 
developing simple, defensible and cost-effective strategies to assess and 
monitor estuary conditions and predict the results of management actions. 
However, despite the great amount of research on estuaries, our ability to 
predict the consequences of change or even develop a set of cost-effec-
tive monitoring indicators of estuary conditions is limited. The reasons for 
this include a lack of funding to determine the monitoring indicators, the 
complexity of estuaries and the fact that most research has focused on 
local estuary problems and cannot be applied easily to other sites. Thus 
the development of management techniques to assess estuarine habitat 
status and change is currently a major resource management priority 
within India.

Estuarine habitat assessment:

Three potential assessment tools were developed by Robertson et al 
(2002) to represent different scales of investigation in an estuarine moni-
toring protocol: 

(1) Preliminary assessment includes development of a decision matrix 
that allows managers to prioritize estuaries for monitoring and provide a 
defensible basis for their long-term planning. 

(2) Broad-scale habitat mapping includes the development of robust 
GIS-based methodology for mapping the spatial distribution of intertidal 
estuarine habitats.

6.6.3  નદી મયુખનયુ ંનનવસનતંત્ર

નદી મયુખ એક એવો જળરાગ છે જ ેદરિયા તિફ (કાયમી કે સામાયયક િીત)ેખયુલલો હોય છે તેવી 
વયાખ્યા આપી શકાય અને જમેાં દરિયાના પાણીનયુ ંજમીન પિથી નનકાલ થતા તાજા પાણી સાથે 
રળી જતા તેની ખાિાશમાં અસ્થિિતાઓ હોય છે. 

જો કે નદી મયુખો રૌગોલલક ઘટનાના ભૂ વવસતાિના ટંૂકા ગાળાના રપો છે, તેઓ ઘણી વખત ખયુબ 
ઉતપાદકીય ક્ષતે્રો હોય છે જ ેએક ભૂતમ અને સમયુરિ વચ્ ેપરિસીમાની અગત્ની ભૂતમકા રજવ ે
છે. તે જહટલ વસાહતી માળખાને કાિણ ેવૈશ્વિક મહાસાગિન ેલગતી પ્રરક્રયાઓની એક અતત 
અગત્ની ભૂતમકા રજવ ેછે. નદી મયુખ પદ્ધતતતતં્રો પ્રાકૃતતક સંસાધનોની પ્રાપયતાન ેપરિણામે 
સતત માનવ ખલેલથી ખયુબ વધાિે પ્રમાણમાં શોયષત છે. આ જળ રાગો ઘિેલયુ,ં ખતેી અને 
ઔદ્ોશ્ગક કચિા દ્ાિા પ્રતારડત છે. તેઓ દૈનનક રિતી ચક્ર અને અન્ય પારિસ્થિતતક આતંિકાય્ભન ે
કાિણ ેસવય ંશયુનદ્ધની ક્ષમતા ધિાવ ેછે. છતાં, શહેિીકિણ અને ઔદ્ોગીકિણની એક સાથે 
વધતી જતી ઝડપી વનૃદ્ધથી વસાહતોનના અધ:પતન અને નનવસનતતં્ર સેવા પડી રાંગવાન ે
કાિણ ેખયુબ મોટો ચચતનનો વવષય બની ગયો છે અને સામાલજક-આર્થક મયુલ્ો નયુકશાન પામયા 
છે. ઉષણકટીબંધના નદી મયુખો વષયા ઋતયુથી પ્રરાવવત થયા છે જ ેકયુદિતી પધ્ધતતતતં્રમાં રૌતતક-
િાસાયન્ણક અને જીવ વવજ્ાન સબંધી લાક્ષન્ણકતાઓમાં નોંધપાત્ર બદલાવો ઉતપન્ કિી િહી છે. 

નદી મયુખોનયુ ંસફળ વયવથિાપન અને રવવષયમાં તેના કાયમી ઉપયોગ માટેના સ્તાવો સિળ, 
િક્ષણીય અને નદી મયુખોની પરિસ્થિતતઓનયુ ંઆકલન કિવા અને દેખિેખ િાખવા કિકસિયયુકત 
વયહૂ િચનાઓનો વવકાસ કિવા તથા વયવથિાપન પગલાઓના પરિણામોની ધાિણા કિવા પિ 
જ્ાન અને પ્રયતનો પિ ધયાન કેન્નરિત કિવા આપણને ફિજ પાડે છે. તેમ છતાં, નદી મયુખો પિ 
ખયુબ મોટા પ્રમાણમાં સશંોધન થયા હોવા છતાં બદલાવોના માઠા પરિણામો ધાિવાની આપણી 
ક્ષમતા કે પછી નદી મયુખોની પરિસ્થિતતનો ઓછો ખચ્ભ ધિાવતા નનિીક્ષણ કાય્ભ કિવાના સૂચકોનો 
વવકાસ કિવાની ધાિણા મયયારદત િહી છે. આના કાિણો નનિીક્ષણકાય્ભના સૂચકો નક્ી કિવા 
માટે નાણાનો અરાવ, નદી મયુખોની જહટલતા અને હકીકત કે મોટા રાગના સશંોધનોએ થિાનનક 
નદીમયુખની સમસયાઓ પિ જ ધયાન કેન્નરિત કયયુું હતયુ ંઅને તે અન્ય નદી મયુખોન ેસહેલાઈથી લાગયુ 
પાડી શકાય તેવા ન હતા. આમ, નદીમયુખોની વસાહતીય સ્થિતતનયુ ંઆકલન કિવાની વયવથિાપન 
ટેકનીકનો વવકાસ કિવો અને બદલાવ લાવવો તે હાલમાં રાિતરિમાં મયુખ્ય વયવથિાપન 
સંસાધન પ્રાથતમકતા છે. 

નદીમયુખ પિની વસાહતોનયુ ંઆકલન :

ત્રણ સંરવવતતાક્ષમ આકલનના સાધનો િોબટ્ભસન એટ અલ (2002) દ્ાિા નીચે મયુજબ એક 
નદી મયુખ નનિીક્ષણ આચિણના મૂળ મયુસદામાં તપાસકાય્ભના જયુદા જયુદા માપ િજયુ કિવા વવકલસત 
કિવવામાં આવયા હતા :  

(1) પ્રાથતમક આકલનનો નનણ્ભય કિવા માટેની ગણતિીનો વવકાસ જ ેમેનેજિોન ેનદી મયુખો માટે 
નનિીક્ષણ કાય્ભની પ્રાથતમકતા આપવા દેવાનયુ ંસમાવે છે અને લાંબા ગાળાના આયોજન માટે એક 
િક્ષાત્મક પાયો પિૂો પડે છે. 

(2) વસાહતનયુ ંનકશાકાય્ભ, રિતી આવે ત્ાિે ઢંકાઈ જાય પાટટી જાય પછી ખયુલી જાય તેવો 
વવસતાિ ધિાવતા નદી મયુખોની વસાહતના અતંરિક્ષમાંથી નકશા-ધચત્ર બનાવવાનયુ ંસયુદઢ GIS 
આધારિત િીતનયું વવકાસકાય્ભ સમાવે છે.



(3) Fine-scale environmental monitoring includes development of methodology to measure the 
spatial variations and inter-relationships of a suite of commonly measured indicators.

6.6.4  Beach Ecosystems

Tremendous population and developmental pressures have been building up in coastal areas for 
the last four decades. The urbanization and the rapid growth of coastal cities have been dominant 
population trends over the last few decades, leading to the development of numerous mega cities 
in all coastal regions around the world. Furthermore, global climate change and the threat of an 
accelerated sea level rise exacerbate the high risks of storm surges, severe waves and tsunamis.

Over the last 100 years, the global sea level rose by 1.0–2.5 mm per year. Present estimates of 
the future sea-level rise induced by climate change range from 20 to 86 cm for the year 2100, 
with a best estimate of 49 cm. It has been estimated that a 1-m rise in sea-level could displace 
nearly 7 million people from their homes in India (IPCC 2001). Study the natural hazards and 
coastal processes of the Indian coast scientifically has assumed greater significance after the De-
cember 2004 tsunami because the country learned lessons about the impacts of natural hazards 
in terms of high potential for damage to life, property and the environment.

Several recent studies indicate that beach protection strategies and changes in the behaviour 
or frequency of storms can be more important than the projected acceleration of the sea level 
rise in determining future beach erosion rates. Thus there is no simple relationship between the 
rising sea level and the horizontal movement of the shoreline, and sediment budget approaches 
are most useful in assessing beach response to climate change. The combined effects of beach 
erosion and storms can lead to erosion or inundation of other coastal systems. The impacts of an 
accelerated sea level rise on gravel beaches have received less attention compared with sandy 
beaches. These sandy beach systems are threatened by the rising sea level.

Beach assessment

Beaches that are used by the turtles nesting need to be monitored regularly, which is crucial in 
the conservation of marine turtles. Beaches and dunes are in constant motion, continually chang-
ing shape and shifting position in response to winds, waves, tides, the relative sea level and hu-
man activities. The most significant changes occur seasonally and after storms. During summer, 
beaches are generally higher and sandier than they are in winter. During the winter, the ‘missing’ 
sand moves from the beach to near-shore areas to form sandbars. This happens as a result of 
changing wave shape due to more intense storm activity. Comparing season-to-season profiles 
and profiles taken before and after a significant storm clearly illustrates the important changes 
taking place along the shoreline and how quickly coastal landforms change.

Figure. Typical summer and winter beach profiles (WHOI 2000)
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(3)  પયયાવિણના નીિીક્ષણ માટે સવ્ભસામાન્ય માપક સૂચકોના સેટમાં વવસ્રન્તા તથા આતંિ-સબંધ દશયાવતયુ ંઅતંરિક્ષ 
વવગતવાિ નકશા-ધચત્ર બનાવવા(ફાઈન-સે્લ)ની િીતનયું વવકાસકાય્ભ સમાવે છે. 

6.6.4  િેતાળ દરિયાકાંઠાનયું નનવસનતંત્ર :

છેલલા ચાિ દશકાથી દરિયા રકનાિાની અતત વવશાળ વસતી અને તેના વવકાસ માટે દબાણો ધિાવતા બાંધકામો થઇ િહ્યા છે. 
છેલલા કેટલાક વષભોથી શહેિીકિણ અને દરિયા કાંઠાના શહેિોની ઝડપી વૃનદ્ધ વસતી પ્રરાવક વલણ ધિાવ ેછે જ ેદયુનનયારિના 
દરિયાઈ પ્રદેશો પિ અસખં્ય મહાનગિોન ેવવકલસત બનવા તિફ દોિી જાય છે. ઉપિાંત, વૈશ્વિક આબોહવાકીય બદલાવ અને 
આગળ વધી િહેલ દરિયાઈ સપાટી તોફાની લહેિો, ખતિનાક મોજાઓ અને સયુનામીનયુ ંઉચયુ ંજોખમ ઉભયું કિે છે અને તે હજયુ વધયુ 
તીવ્ર બનતયું જાય છે. 

છેલલા 100 વષ્ભ દિમયાન વૈશ્વિક દરિયાનયુ ંસતિ વાર્ષક 1.0 – 2.5 mm વધી િહ્યુ ંછે. હાલમાં કિેલ દરિયાઈ-સપાટીના રાવવ 
વનૃદ્ધના અંદાજો, આબોહવામાં બદલાવથી પ્રેરિત 2100 માં 20 થી 86cm નો વવસતિણ ધિાવ ેછે જમેાં 49 cm નો પાકો 
અંદાજ છે. એવયુ ંઅંદાજવામાં આવેલ છે કે દરિયાઈ સતિમાં 1-m નો વધાિો રાિતમાં લગરગ 7 તમલલયન લોકોને તેમના 
ઘિોમાંથી થિળાંતિ કિાવી શકે છે (IPCC 2001). કયુદિતી આફતોનો અભયાસ અને રાિતીય સમયુરિ રકનાિાની દરિયાઇ 
પ્રકીયાના અભયાસ ેડીસેમબિ 2004 ની સયુનામી પછી ખયુબ જ મોટા માઠા પરિણામોની ધાિણા કિેલ છે કાિણ કે િાષટે્ 
જન-જીવન, માલ-તમલકત અને પયયાવિણન ેતહસ-નહસ કિતી કયુદિતી આફતની ખિાબ અસિ વવષેના અથ્ભમાં ઉચ્ સંરવ 
શકકતના પાઠો શીખ્યા. 

તાજતેિના કેટલાક અભયાસો સૂચવે છે કે િેતાળ દરિયાકાંઠાનો રાવવ ધોવાણ-દિ નક્ી કિવામાં રકનાિાની િક્ષા-નીતત અને 
તોફાનોની વત્ભણયુક કે વાવાઝોડાની આવશૃ્તિમાં બદલાવો દરિયામાં રાવવ સતિ વૃનદ્ધ કિતાંય વધયુ અગત્ના હોય શકે છે. આમ 
વધતા દરિયાઈ સતિ અને સમયુરિિેખાની ક્ક્ષતતજન ેસમાંતિ થતા હલન -ચલન વચે્ કોઈ સિળ સબંધો નથી અને કાંપ અંદાજ 
અસ્રગમ તાળ દરિયાકાંઠાના આકલનમાં હવામાન બદલાવ સામે િેતાળ દરિયાકાંઠાનો પ્રતતસાદ સૌથી વધયુ ઉપયોગી છે. 
રકનાિા ધોવાઇ જવા તથા દરિયાઈ વાવાઝોડાની સંયયુકત અસિો અન્ય દરિયા રકનાિાના તતં્રના ધોવાણને અને પૂિન ેનોતિી 
શકે છે. દરિયાનયુ ંસતિ આગળ વધે તેની ખિાબ અસિે કાંકિાવાળા રકનાિા ઉરા કિેલ છે જનેા પિ િેતાળ દરિયાકાંઠાની 
સિખામણીમાં ઓછયુ ં  ધયાન આપવામાં આવે છે આ િેતાળ દરિયાકાંઠાનયું તતં્ર આગળ વધતી સમયુરિની સપાટીથી જોખમ હેઠળ 
આવી ગયેલ છે. 

િેતાળ દરિયાકાંઠાનયું આકલન 

િેતાળ દરિયાકાંઠા િેતાળ દરિયા કાંઠો, જનેો કાચબાઓએ દ્ાિા આશ્યમાટે ઉપયોગ કિવામાં આવે છે તે માળાઓની 
જરિીયાતનયુ ંનનયતમત િીતે નનિીક્ષણ કાય્ભ કિવાની જરિ છે, જ ેદરિયાઈ કાચબાના સિંક્ષણમાં અતત મહતવનયુ ંછે. િેતાળ 
દરિયાકાંઠા અને િેતીના મોટા ઢગ સતત બદલાતા િહે છે, સતત તેના આકાિો બદલાતા િહે છે અને પવનની રદશા, મોજાઓ, 
રિતી, દરિયાઈ સતિ અને માનવ પ્રવશૃ્તિઓ મયુજબ થિળ બદલતાં બદલતા િહે છે. સૌથી અગત્ના બદલાવો મોસમ દિમયાન 
અને વાવાઝોડા પછી અસસતતવમાં આવે છે. િેતાળ દરિયાકાંઠા િેતાળ દરિયા કાંઠા ઉનાળામાં સામાન્ય િીત ેક્શયાળા કિતા 
ઊંચા અને િેતાળ બની જાય છે. ક્શયાળા દિમયાન ‘ગયુમ થયેલી િેતી’ િેતાળ દરિયાકાંઠાથી નજીકના રકનાિા તિફ ચાલી જાય 
છે અને િેતીના ઢગ બનાવે છે. આ વધયુ સઘન વાવાઝોડાની પ્રવશૃ્તિન ેપરિણામે બદલાતા મોજાના આકાિોન ેકાિણ ેબને છે. 
એક મોસમથી બીજી મોસમનો પ્રાલખે અને વાવાઝોડા પછી અગાઉના પ્ાલખે અને પછીના લીધેલા પ્ાલખે સપષટ રીતે દફરરા 
ફકનારે થરેલા અગત્યના િેરિારો અને કેટલી ઝ્ડપથી દફરરા કાંઠાની ભૂ-રચના બદલાર જાર છે તે દશયાવે છે.

ચિત્ર. નમુનષા રૂપ ઉનષાળષાનો અને શશયષાળષાનો રેિષાળ દરરયષાકયાંઠષા પ્રષાલખે (WHOI 2000)

રેતીનો ઢુવો

બમ્મ (ઊંચો ફકનારો) 

ઉનાળાનું દશર 

ભરતી લેવલ 
સેં્ડબાર(લાંબા સાંકળા 

રેતીના ફકનારા 
ક્શરાળા/ તોિાન વખતેના દશર 

સેં્ડબાર(લાંબા સાંકળા રેતીના ફકનારા 



Two-dimensional on-shore models are ideal for management applications as they are simpler and 
have fewer inputs compared with three-dimensional models or models that include long shore 
interactions. By definition, stable dynamic beaches do not experience a significant net long shore 
transport and as such lend themselves to a two-dimensional on-offshore model approach. The 
impact of concern is the potential increase in offshore sediment transport due to higher water 
levels. Currently available models for determining impacts of different water level scenarios have 
been provided by Geomorphic Solutions (2009). These models are used for estimating short-term 
shoreline evolution, such as changes during individual storm events, making them ideal for a 
‘worst case scenario’ approach. The models vary in complexity and approach; however, they are 
limited by the current understanding of the physics of near-shore sediment transport.

Further, the use of a two-dimensional model such as SBEACH (Storm-Induced BEAch CHange 
model), which was developed by USACE for simulating cross-shore beach, berm and dune 
erosion produced by storm waves and changes in water levels, can be validated with field data. 
Physical processes represented in the model include varying wave conditions and water levels, ir-
regular initial profile shapes, bar formation and movement and setup and run up. The model has 
been refined over time to include irregular waves and dune over-wash. In fact, it is continuously 
being updated and extensively evaluated and widely used.
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દરિયા કાંઠાના નદ્-પરિમાણીય નમૂનાઓ વયવથિાપન ઉપયોગ માટે વત્ર-પરિમાણીય નમયુના કે લાંબા દરિયા કાંઠાના આતંિ-કાયભો 
સાથેના નમયુનાની સિખામણીમાં આદશ્ભ છે કાિણ કે તે વધયુ સિળ છે અને ઓછા ઈનપયુટ સાથેના છે જ ેલાંબા દિીયા કાંઠાના 
આતંિ-કાયભો પણ સમાવે છે. વયાખ્યા મયુજબ ઘસાિો ન પામતા િેતાળ દરિયાકાંઠા નેટ લાંબા દરિયા રકનાિાના કાદવ-કીચડ-
િેતીનયુ ંતણાઈને આવવયુ ંજવયુ ંનોંધપાત્ર િીતે અનયુરવતા નથી અને તેથી તેમને નદ્- પરિમાણીય ઓન-શોિ મોડેલ એપ્રોચ સવય ં
જ આપવામાં આવે છે. આ બાબતની અસિ દરિયામાં જળનયુ ંસતિ વધયુ ઊંચયુ ંજવાથી િેતી-કાદવ કીચડની સંરવવત ઢસડાઈને 
આવન-જાવાનની વનૃદ્ધ બનશે. જૂદ જયુદા જળ સતિોનો પ્રરાવ નક્ી કિવા માટે હાલના પ્રાપય નમૂનાઓ લજઓગ્રારફક સોલ્યુસસ્સ 
(2009) દ્ાિા પયુિા પાડવામાં આવયા છે. આ નમૂનાઓનો ઉપયોગ ટંૂકા ગાળાના દરિયા રકનાિાના ફેિફાિનો અંદાજ બાંધવા 
વપિાય છે, જમે કે દિેક વાવાઝોડાના બનાવ વખતે, તેમને એક આદશ્ભ ‘ખિાબમાં ખિાબ બનાવનયુ ંદશય‘નો એપ્રોચ બનાવવો. 
નમૂનાઓ જહટલતામાં અને એપ્રોચમાં અલગ અલગ હોય છે; છતાં, કીનાિાથી નજીક થતી દરિયાઈ િેતી-કાદવ કીચડની હેિ 
ફેિની રૌતતકશાસ્તની સમજયુતી દ્ાિા મયયારદત બનાવવામાં આવયા છે. 

ઉપિાંત દ્વી-પરિમાણીય મોડેલનો ઉપયોગ જમે કે SBEACH (Storm-Induced BEAch CHange model), USACE 
દ્ાિા ક્રોસ શોિ િેતાળ દરિયાકાંઠાને અનયુરપ બનાવવા વવકલસત કિવવામાં આવયો હતો, વાવાઝોડા. જળ સતિમાં ફેિફાિ 
દ્ાિા પેદા થયેલ પાળી અને િેતીના ઢગનયુ ંધોવાણ રફલડ માહહતી સાથે પયુક્ષટ કિી શકાય. નમૂના નમૂનામાં િજયુ કિેલી રૌતતક 
પ્રરક્રયા જયુદી જયુદી મોજાની સ્થિતતઓ અને જળ સતિો, અનનયતમત આિંસ્રક પ્રારપ આકૃતત, િેતીના પાળાની િચના અને ઘસડાઈ 
જવી અને સ્થિિીકિણ અને વહી જવી.સમાવે છે. નમૂનાનયુ ંસમય જતા, અનનયતમત મોજાઓ અને િેતાળ દરિયાકાંઠા ઉપિ 
ચડી ગયેલા િેતી-કાદવ-કીચડના ઢગને સમાવવા પયુન:સંસ્િણ કિવામાં આવયયુ ંહતયું. હકીકતમાં તે સતત અદ્તન અને વવશદ 
ઉપયોગમાં લેવાઇ િહ્યુ ંછે.





6.6.5  Assessment methods for sea turtles

Five species of sea turtle including the Olive Ridely (Lepidochelys olivacea), Green Sea Turtle 
(Chelonia mydas), Hawksbill (Eretmochelys imbricata), Leatherback (Dermochelys coriacea) 
and Loggerhead turtle (Caretta caretta) are reported to occur in Indian waters.

6.6.5.1 Conservation concerns

All the species except the Loggerhead nest along the Indian coast line. All the five species 
are protected under the Wildlife Protection Act 1972 and are listed in Appendix I of Conven-
tion of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 2008). 
They are a priority for conservation under the Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals (CMS); however, fisheries bycatches, hunting, habitat destruction, 
and other environmental factors have severely reduced the marine turtle populations (WWF 
2003). 

Globally, conservation efforts are trying to secure stable populations by raising awareness, 
influencing international treaties and policies, reducing bycatch and actively protecting nest-
ing beaches. It is vital for turtle conservation to work with local communities and develop 
an understanding of the risks of poaching turtles for meat, eggs or trade. Non-consumptive 
uses such as ecotourism and employment in turtle conservation can help local communities 
and promote conservation at the same time (WWF 2003).

Sea turtle monitoring programmes are an important component as they eventually provide 
information on habitats, diversity, distribution and other natural and anthropogenic pres-
sures. However, a reduction in the mortality will increase the current survival rate of marine 
turtles across their range. Such programmes, established in each jurisdiction, will be able to 
identify any reductions in mortality, the effectiveness of management measures in reducing 
mortality and subsequent increases in populations over the medium to long term.

6.6.5.2 Aims of turtle monitoring programmes:

The aim of sea turtle monitoring programmes is to determine increases or decreases in sea 
turtle populations of nesting species, increasing at the same time the hatchling success 
through beach controlling and hatchery management. By collecting data through continuous 
nesting seasons, these programmes allow us to make reliable comparisons. 

6.6.5.3 Key information to be gathered

Monitoring programmes should gather and collate information through 

•	 Assessment of marine turtle mortality related to fisheries

•	 Assessment of marine turtle distribution at sea from information provided by fishers and

•	 Assessment of the feasibility of tracking entangled turtles after release to determine 
survivorship and migratory paths.

6.6.5.4 Equipment required for turtle monitoring

•	 Torch with red filter 

•	 Dark clothing

•	 Notebooks with data sheets 

6.6.5  દરિયાઈ કાચબાની આકાિણીની િીત

દરિયાઈ કાચબાની પાંચ પ્રજાતતઓ, ઓલીવ, િીડેલી (લેપીડોચેલીસ, ઓલીવાસીયા), ગ્રીન સી કાચબા (ચેલોનનઆ 
માયદાસ) હોક્બીલ (એિેટોમોચેલીસ), લેધિબેક (ડેમભોચેલીસ કોિીયાસીયા) લોગિહેડ કાચબા (કિેટા કિેટા) સહહત 
રાિતીય જળમાં અસતીતવ ધિાવ ેછે.

6.6.5.1 સંિક્ષણ / જતન અંગે ચચતન 

બધી પ્રજાતતઓ લસવાય કે લોગિ હેડ આખાય રાિતીય દરિયા રકનાિે વસવાટ કિે છે. ઉપિની બધી પાંચ પ્રજાતતઓ 
વન્ય જીવન સંિક્ષણ અધધનનયમ 1972 હેઠળ સિંક્ષીત છે અને લયુપત થઇ િહેલી વન્ય પ્રાણી, પ્રજાતતની યાદી કનવેસ્સન 
ઓફ એનડેનજડ્ભ  સપસેીઝ ઓફ વાઈલડ ફૌના એનડ ફલોિા (CITES, 2008) કનવેસ્સન ઓફ ઈન્ટિનશેનલ ટે્ડ  
(CITES, 2008) ના પરિક્શષટ-1 માં આપેલ છે. તેઓ કનવેન્શન ઓન ધ કસ્ઝવવેશન ઓફ માઈગ્રાટિી સપેસીઝ ઓફ 
વાઈલડ એનનમલ્સ (CMS) હેઠળ સંિક્ષણ માટે એક પ્રથતમકતા છે છતાં મત્ય ઉદ્ોગ, ક્શકાિ, વસાહતો પાડી નાખવી 
અને અન્ય પયયાવિણીય પરિબળોએ ગંરીિ િીતે દરિયાઈ કાચબાની વસતી ઘટાડી નાંખી છે. (WWF 2003) 

વૈશ્વિક િીતે સંિક્ષણના પ્રયતનો જાગૃતત ઉરી કિી,આતંિ િાષટ્ીય સંધી અને નીતતઓનો પ્રરાવ લાવીને, મત્ય ઉદ્ોગ 
ઘટાડીને અને આશ્ય થિાન ધિાવતા િેતાળ દરિયાકાંઠાનયું િક્ષણ કિીન ેવસતી સ્થિિ કિવા પ્રયત્ કિી િહી છે. કાચબાના 
સિંક્ષણ માટે થિાનનક સમયુદાયો સાથે કામ કિવયુ ંઅને માંસ અને ઈંડાના વયાપાિ માટે ક્શકાિના જોખમો અને સમજ 
વવકસાવવી તે અતત અગત્નયુ ંછે. કાચબાના સંિક્ષણમાં નબન-વપિાશી ઉપયોગ જવેા કે ઈકો ટયુરિઝમ અને કાચબાના 
સંિક્ષણમાં િોજગાિ થિાનનક સમયુદાયોન ેમદદરપ બની શકે અને સાથે સાથે સંિક્ષણન ેપણ પ્રોત્સાહન મળી શકે છે. 
(WWF 2003)

દરિયાઈ કાચબા નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ એક અગત્નો રાગ છે કાિણ કે તે અતંે વસાહતો, વૈવવધયતા, વહેંચણી અને અન્ય 
કયુદિતી અને માનવીય દબાણો ઉપિ માહહતી પૂિી પડે છે. છતાં, મતૃ્યુદિમાં થતો ઘટાડો હાલના દરિયાઈ કાચબાની 
આખી શ્ેણી બચાવવાના દિમાં વધાિો કિશ ેજ. દિેક ન્યાયયક સીમામાં થિપાયેલા આવા કાય્ભક્રમો મતૃ્યુદિ ઘટાડવા, 
સંચાલનના પગલાની અસિકાિકતા માટે સક્ષમ બનશે તે પછી મધયમથી લાંબાગાળે વૃનદ્ધમાં પરિણમશે.

6.6.5.2 કાચબા નનિીક્ષણ કાય્સરિમોના ઉદેશો;

દરિયાઈ કાચબા નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમોનો ઉદેશ દરિયાઈ કાચબાના આશ્ય થિાન ધિાવતી વસતીમાં વધાિો કે ઘટાડો 
છે તે નક્ી કિવા માટે છે, સાથે સાથે િેતાળ દરિયાકાંઠાના નનયતં્રણ અને ઉછેિ સંચાલન દ્ાિા ઉછેિની સફળતા. 
આશ્યથિાનોની મોસમ દિમયાન સતત માહહતી એકઠી કિતા આ કાય્ભક્રમ આપણને આધાિભતૂ સિખામણીઓ  
કિવા દેશ.ે 

6.6.5.3 એકઠટી કિવાની મયુખ્ય માટહતી;

નનિીક્ષણના કાય્ભક્રમોએ નીચેની બાબતો દ્ાિા માહહતી એકઠી કિવી અને સિખામણી કિવી 

 • મસત્ોદ્ોગ સંબધધત દરિયાઈ કાચબાના મતૃ્યુદિનયુ ંઆકલન

 • માછીમાિો દ્ાિા પૂિી પડાયેલી માહહતીમાંથી દરિયાઈ કાચબાની દરિયામાં વહેંચણી અને 

 • જાળમાં ફસાયેલા કાચબા છોડ્ા પછી મિેલા છે કે જીવતા તે નક્ી કિવા તેને શોધવાની શક્યતા અને 
હહજિતીઓના માગભોનયુ ંઆકલન.

6.6.5.4 કાચબાના નનિીક્ષણ માટે જરૂિી સાધનો;
 • લાલ રફલ્ટિ સાથેની હાથબતી 

 • કાળાં કપડાં

 • માહહતી સાથેની નોંધપોથીઓ



•	 Closed-toed shoes

•	 2 pencils 

•	 Tagging pliers

•	 Tags

•	 Alcohol

•	 Measuring tape (50/100 m and 5 m)

•	 Gloves

•	 Untreated plastic bags

•	 GPS (not essential)

6.6.5.5 Conducting the assessment

Dividing the beach into sectors

Setting out beach transects is a good way to determine which area has the highest density of 
nests. This can decide the place of the hatchery as well as areas in need of higher vigilance. Ev-
ery 100 metres a marker post is to be placed to facilitate quick recording of location when gather-
ing data. Starting at 0.1 kilometres on the stretch of beach, marker posts from 1 to 10 indicate 
the distance or as far as monitoring is manageable. 

Beach patrolling

Patrol groups should never be larger than four to six people. Larger groups are harder to control 
when working with a turtle, and there is a much higher risk of disturbing the animal. Make sure 
the group is aware of the etiquette when working with a turtle along with the health and safety 
regulations, such as wearing closed toe shoes. The pace on the beach is slow to avoid accidents. 
It is vital that the lead researcher be at the front to spot signs of turtle activity. When a track is 
spotted, the researcher will leave the group at the high tide line and investigate the situation, 
returning to the team with the plan of action. If the turtle is found choosing her nesting spot the 
team must stay at least 5 metres away so that the animal is not scared. This is when the turtle is 
most sensitive to disruptions. When the researcher believes the turtle has nearly completed dig-
ging her nest the group can join in from behind the turtle, never walking directly in front of her.

The use of light during the patrol has to be minimized as too much light will deter turtles from 
nesting. The use of video-equipment and cameras is strongly discouraged as the flash of the 
camera or the white light on the video-camera may disturb the turtle and could scare her back to 
the sea.

Approaching a turtle

Sea turtles are sensitive animals. When choosing a nesting site they can easily get scared. Delay-
ing the nesting process may lead to dangerous consequences for the turtle including death. Their 
sight and hearing are very primitive but they can easily detect vibrations while on the beach, 
making it important to keep patrol groups small. Furthermore, their sense of smell is very well 
developed and therefore the use of insect repellents or strong odours while working around a 
turtle will not only disturb the nesting process but may also pose a health risk to the animals due 
to chemicals contained in products.

Always approach a turtle from behind to minimize disturbance. Never stand in front of her unless 
checking her tags as she returns to sea on a false crawl (i.e. without nesting). The tails and cloa-
cae of turtles are very sensitive and therefore must never be touched. Whilst waiting for the 
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•	  ચયુસત બયુટ 

•	  2 પેનસ્સલ

•	  નામપટ્ટી પક્ડ

•	  નામપટ્ટી 

•	  આલ્ોહોલ 

•	  માપ પટ્ટી (500/100m અને 5m)

•	  હાથમોજાં

•	  િસાયણ મયુકત પલાસ્ીકની થેલી 

•	  GPS (જરિી નથી)

6.6.5.5 આકલન કિવયું

રેિષાળ દરરયષાકયાંઠષાનષા વિભષાગો પષાિિષા

ક્યાં ક્ષતે્રમાં આશ્યથિાનોની સૌથી વધયુ ગીચતા છે તે નક્ી કિવા િેતાળ દરિયાકાંઠાના આડા ઉરા વવરાગ કિવા તે એક 
સાિો િસતો છે. આ ઉછેિ કેનરિની જ્યા તેમજ વવસતાિની વધયુ તકેદાિીની જરરિયાત નક્ી કિી શકે છે. માહહતી એકઠી 
કિતી વખત ેદિેક થિળની ઝડપી નોંધ બનાવવા દિ 100 મીટિે નનશાની માટે પોસ્ માકકેિ પોસ્ મયુકવામાં આવે. િેતાળ 
દરિયાકાંઠાના વવસતાિમાંલંબાઈના 0.1 કી.મી.થી શરથતાં નનશાનીમાટેની િ પોસ્ 1 થી 10 અતંિ કે નનિીક્ષણનયુ ંસંચાલન 
થઈ શકે તેમ છે તે દશયાવ ેછે.  

રેિષાળ દરરયષાકયાંઠષાનો પહેરો ભરિો

પહેિો રિનાિ જયુથમાં ચાિ થી છ લોકોથી વધયુ કદી ન હોવા જોઈએ. મોટયું  જૂથ હોય તો કાચબા સાથે કામ કિતી વખત ે
નનયતં્રણમાં િાખવા અઘિા થઇ જાય છે અને પ્રાણીન ેખલેલ પડવાનયુ ંવધયુ ઊંચયુ ંજોખમ િહે છે. ચોકસાઈ િાખો કે કાચબા સાથે 
કામકાજ કિતી વખત ેજૂથ ક્શષટાચાિ બાબત સવાસ્થ્ય અને સલામતીના નનયમનો સહ જાગતૃ છે જમે કે ચયુસત બયુટ પહેિવાં, 
અકસ્ાત નનવાિવા ધીમે ચાલો. િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ એ અગત્નયુ ંછે કે મયુખ્ય સશંોધક કાચબાની ગતતવવધધઓ શોધવા 
આગળ િહેશ.ેજયાિે પતો મળી જાય ત્ાિે સશંોધક જૂથને ઉંચી રિતી લાઈન પિ છોડી દેશ,ે સ્થિતત તપાસશે અને કાય્ભ 
આયોજન સાથે ટીમ પાસે પિત ફિશ.ે જો કાચબા તેના આશ્યથિાનની જ્યા પસંદ કિતા માલયુમ પડે તો ટીમ ઓછામાં ઓછી 
પાંચ મીટિ દયુિ િહેશ ેજથેી પ્રાણીઓન ેત્રાસ ન પડે. જયાિે ખલેલ માટે કાચબી ખયુબ સંવેદનશીલ હોય ત્ાિે આવયુ ંકિવયુ ંજરિી 
છે. જયાિે સશંોધક એવયુ ંમાને કે કાચબીએ તેણીનયુ ંઆશ્યથિાન શોધી લીધયુ ંછે ત્ાિે જૂથ કાચબાની પાછળ તિફથી આવીને 
જોડાય, તેણીની સામે ચાલીને કદી ન આવવયુ.ં 

પહેિો આપવા દિતમયાન પ્રકાશનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો કિવો કાિણકે વધયુ પડતો પ્રકાશ કાચબાઓને આશ્યથિાનથી 
અલગ પાડી દેશ.ે વીરડયોના સાધનો અને કેમેિાનો ઉપયોગ એકદમ નબન-પ્રોત્સાહક બનાવો કાિણકે કેમેિાનો ઝબકાિો કે 
વવડીયો કેમેિા પિનો સફેદ પ્રકાશ કાચબાને ખલેલ પહોચાડશે . અને દરિયામાં ડિીન ેપિત રાગી જશ.ે 

કષાિબષા પષાસે કેમ જવું 

દરિયાઈ કાચબાઓ સંવેદનશીલ પ્રાણીઓ છે. આશ્યથિાન પસંદ કિતી વખત ેસહેલાઈથી ડિીન ેરાગી જાય છે. કાચબા 
માટે આશ્ય થિાનની પ્રરક્રયા મોડી થવી તે જોખમી, મતૃ્યુ સહહતના પરિણામો નોતિી શકે. તેની રિષટી અને શ્વણશકકત ઘણી 
સાધાિણ હોય છે ,પિંતયુ િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ હોય ત્ાિે કંપન તયુિત જ શોધી કાઢે છે. તેથી પહેિો િાખનાિ જૂથ નાનયુ ંહોવાની 
એક અગત્તા છે. ઉપિાંત સયુંઘવાની સંવેદનશીલતા ખયુબ જ વવકસતી થયલી હોય છે અને તેથી કાચબાની આજયુબાજયુ કામ-
કાજ કિતી વખત ેજીવડા રગાડનાિ િસાયણ કે દયુગુંધ ધિાવતયુ ંિસાયણ માત્ર આશ્યથિાન બનાવવામાં ખલેલ પહોચાડશે તેવયુ ં
નથી, પિંતયુ ઉતપાદન િસયાણ ધિાવતયુ ંહોવાને કાિણ ેપ્રાણીઓમાં સવાસ્થ્ય અંગેનયુ ંજોખમ ઉભયું કિશ.ે

ખલેલ ઓછી કિવા કાચબા પાસે હમશેા પાછળથી પહોંચો કદી પણ તેની સામે ન ઉરા િહો , લસવાય કે દરિયામાં પિત 
જતી વખત ેતેણીના ટેગ તપાસતા હો, (આશ્યથિાન બનાવયા વવના ). પૂંછડી અને પેટની નીચે આતંરિક કોથળી ખયુબ જ 
સંવેદનનશીલ હોય છે, તથેી ત્ાં અડકવયુ ંનહી. જયાિે કાચબી ઈંડા મયુકતી હોય ત્ાિે તનેી પાછળ ઝયુકી જવયુ ંત ેસલાહરયયુું છે.



turtle to lay it is advised to kneel down behind her. During this period keep activity to a minimum, 
as the priority is for her to lay her eggs successfully. Measuring and tagging should be done after 
the turtle has laid.

Location of nest

The sea turtle species nest at different levels of the beach. To record the location, it is advised to 
use the sector markers as well as a zone description. The recorded locations are wherever the 
turtle lays her eggs, not where she enters the beach.

Zone descriptions are shown below:
Low Tide (L)

Nest placed on the low tide zone on the beach
High Tide (H)

Nest placed on the high tide zone on the beach
Vegetation (V)

Nest placed in vegetation or dunes on the beach

Illustration of nest location recording

With sector markers you can either record distance to nearest northern marker or, if you are work-
ing on a beach extending far inland, record the distance to the two nearest sector markers which 
provides you with a more precise recording of the nest’s location within the zones. If available, 
GPS can be used for nest recordings but the accuracy must be noted and the reliability of the 
technique evaluated. 

Nest information

Relocated (R) or in situ (IS) need to be recorded under NEST on the data sheet. In situ means 
you either are not able to find the eggs due to the turtle camouflaging the nest or the nest is 
located close to the hatchery and is thus provided with sufficient protection and is not in need of 
relocation. Preferably the position of the in situ nest needs to be measured in order to excavate 
the nest at a later stage. When the turtle does not nest, FC (False Crawl) is noted.

Nesting process

The nesting process of every species of sea turtle can be divided into seven activities. The activity 
of the turtle needs to be recorded when the patrol team discovers the turtle.

1. Beaching (B)

When the turtle comes out of the sea looking for a place to nest.
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આ દિતમયાન ગતતવવધધ ધીમી િાખો કાિણ કે તેણી માટે સફળતાપવૂ્ભક ઈંડા મયુકે તે તેણીની પ્રાથતમકતા છે. માપ લેવયુ ંતથા ટેગ 
બાંધવા જવેા કાય્ભ તે કાચબી ઈંડા મયુકે પછી જ કિવાં.

આશ્રયથિષાનની જગયષાઓ

દરિયાઈ કાચબાની પ્રજાતત િેતાળ દરિયાકાંઠાના જયુદા જયુદા સતિે આશ્યથિાન બનાવે છે . જ્યાની નોંધ કિવા સેક્િ માક્્ભ 
તેમજ ક્ષતે્રના વણ્ભનનો ઉપયોગ કિવો સલાહરયયુું છે. નોંધ કિેલી જ્યાઓ એ છે કે જ્ાં કાચબી તેણીના ઈંડા મયુકે છે, નહહ કે 
િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ આવે છે તે જ્યા.

ક્ષતે્રનયું વણ્ભન નીચે મયુજબ છે:
નાની ભરતી (L)

િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ નાની રિતીના ક્ષતે્ર પિ મયુકેલયુ ંઆશ્યથિાન
મોટી ભરતી (H)

િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ મોટી રિતીના ક્ષતે્ર ઉપિ મયુકેલ આશ્યથિાન
વનસપતત (V)

િેતાળ દરિયાકાંઠાની વનસપતત અથવા િેતીના ઢગલા પિ મયુકેલા આશ્યથિાન

આશ્રયથિષાનની જગયષાની નોંધનું ઉદષાહરણ

ક્ષતે્ર નનશાની સાથે તમે નજીકના ઉતિિ તિફના નનશાનનયુ ંમાક્ભ િનયુ ંઅતંિ નોંધી શકો અથવા તમે એવા િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ કામ 
કિો છો કે જ ેખયુબ દયુિ સયુધી ફેલાયેલો આંત:દેશીય હોય,બે નજીકના વવરાગીય માક્ભ સ્ભના અતંિ નોંધો જ ેક્ષતે્રમાં આશ્યથિાન 
જ્યાની વધયુ ઝીણી નોંધ પિૂી પાડે. જો પ્રાપય હોય તો નોંધ કિવા GPSનો ઉપયોગ થઇ શકે પિંતયુ ચોકસાઈની નોંધ લેવી અને 
ટેકનીકની આધાિભયુતતાનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવયુ.ં

આશ્રયથિષાનોની મષાહહિી

પયુનવ્ભસન (R) કે યથાથિાનીય (IS) ની NEST હેઠળ માહહતીપત્રકમાં નોંધ કિવામાં આવે છે. યથાથિાનીય એટલે કે કાં તો 
તમે છયુ પાયેલા આશ્યથિાનન ેકાિણ ેઈંડા શોધી નથી શક્યા અથવા આશ્યથિાન ઉછેિકેનરિ નજીક આવેલા છે અને આમ પયુિતયું 
િક્ષણ આપેલયુ ંછે અને પયુનવ્ભસનની જરિ નથી . પ્રાધાન્ય રપે આ યથાથિાનીય આશ્યથિાનની જ્યા માપવી જરિી છે જથેી 
રવવષયમાં કોઈ રદવસ ેઆ આશ્યથિાન ખોદી શકાય. જયાિે કાચબા આશ્યથિાનમાં ન હોય ત્ાિે પિત જતા પગલાંને FC 
(False Crawl) નોંધવા.

આશ્રયથિષાનોની પ્રરરિયષા 

દરિયાઈ કાચબાની દિેક પ્રજાતતના આશ્યથિાનોની પ્રરક્રયા સાત ગતતવવધધઓમાં વવરાજીત કિી શકાય. જયાિે પહેિો આપનાિ 
ટીમ કાચબાને શોધી કાઢે ત્ાિે કાચબાની ગતતવવધધ નોંધવી જરિી છે.

1. બીિીંગ (B).

જયાિે કાચબી આશ્યથિાનની જ્યા શોધવા દરિયામાંથી બહાિ આવે તે.

માળો 1

માળો 2



2. Making bed (MB)

Digging a body pit. Using both front and hind flippers to dig herself in before creating her nest 
cavity. The length of time differs between species, with a Leatherback taking up to 45 minutes.

3. Digging nest (D)

Digging the nest carefully with hind flippers. Nest depths and widths differ again between differ-
ent species.

4. Laying eggs (L)

Laying fertile and infertile eggs. The number of eggs varies between species, with the Leather-
back laying an average of 70-80 fertile eggs and 20-30 infertile eggs and the Olive Ridley laying 
between 80-100 fertile eggs and no infertile eggs.

5. Covering up (CU)

After the turtle has finished laying she will use her hind flippers to start pressing down sand on 
the eggs. This activity needs to be imitated in a relocated nest after putting the eggs in. The activ-
ity will compact the sand and therefore prevent rain entering the nest.

6. Camouflaging (C)

Camouflaging nest area with front and hind flippers. Sand is thrown over the whole area as the 
turtle turns. The length of time differs again between species and individual turtles. Green turtles 
can camouflage for up to 2 hours! This is also dependent on the level of human interference. 
When a turtle is disturbed, she will hurry to the sea.

7. Returning to sea (R)

After finishing the camouflaging process the turtle returns to the sea.

Counting / collecting eggs

This section focuses on egg collection for the purpose of relocation to a hatchery, but the precau-
tions during egg handling are just as relevant if the aim is to simply count the eggs. Egg relocation 
can be a valuable conservation tool in areas of high poaching or erosion but should always be 
used as a last option after exhausting other conservation methods. Inevitably there are risks as-
sociated with moving eggs from their natural conditions.

By bag

Collecting eggs by bag has several advantages; the eggs are being handled less, which decreases 
the risk of cross-contamination and it keeps the turtle’s fluids with the eggs, maintaining a more 
natural process which could influence the hatching success. The moment oviposition begins is 
often hard to judge. Therefore, make sure your team is prepared. While the turtle is digging her 
nest, the egg counter/collector sits ready behind the turtle with the re-location bags (non-chemi-
cal, doubled up to prevent breaking of bag) and wearing gloves. Nest depth should be recorded 
at the start of the laying process. The turtle gives a single sign as she is about to lay; she moves 
one or both of her hind flippers to gently cover the nest. At this moment the plastic bag needs to 
be slid in below (not touching tail and cloaca). A hand can be used to lead the eggs from the clo-
aca into the bag. If any eggs fall outside the bag, they can be carefully fished out while the turtle 
is laying, but this should be avoided whenever possible. The bag needs to be pulled out when 
the last egg has been laid. You will know when she has finished as she will start to move. During 
oviposition the turtle is completely still.
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2. પથષારી બનષાિિી (MB)

ખાડો ખોદવો. આગળની અને પાછળની બંને પાંખનો બખોલ જવેયુ ંઆશ્યથિાન બનાવવામાં ઉપયોગ કિે છે. પ્રજાતતઓ વચ્ ે
સમયની લંબાઈ અલગ અલગ હોય છે. લેધિબેક 45 તમનીટ લે છે.

3. આશ્રયથિષાન ખોદવું (D)

પાછળની પાંખથી સંરાળપવૂ્ભક આશ્યથિાન ખોદવયુ ં. આશ્યથિાનની ઊંડાઈ અને પહોળાઈ પ્રજાતતઓ વચ્ ેઅલગ અલગ 
હોય છે.

4. ઈંિષા મકુિષા (L)

જીવતાં અને મિેલાં ઈંડા મયુકવા . ઈંડાની સખં્યા પ્રજાતતઓ વચે્ અલગ અલગ હોય છે. લેધિબેક સિેિાશ 70 થી 80 જીવતાં 
ઈંડા મયુકે છે અને 20 થી 30 મિેલા ઈંડા મયુકે છે. ઓલીવ રિડલે 80 થી 100 જીવતાં અને મિેલયુ ંએક પણ ઈંડયું  મયુકતી નથી.

5. આિરણ બનષાિવું (CU)

કાચબીએ ઈંડા મૂકી દીધા પછી તેણી ઈંડા પિ િેતી દબાવવા પાછલા પગનો ઉપયોગ કિે છે. પયુનવ્ભસનમાં આ ગતતવવધધનયુ ં
અનયુસિણ કિવાની જરિ છે. આ ગતતવવધધ િેતીન ેદબાવી દેશ ેઅને તેથી વિસાદન ેઆશ્યથિાનમાં જતો િોકશે.

6. આશ્રયથિષાન છુપષાિિષા (C)

આગલા અને પાછલા પગથી આશ્યથિાનનો વવસતાિ છૂપાવવો. અવળી ફિીન ેકાચબી પયુિા વવસતાિ પિ િેતી ફેં કે છે. સમયની 
લંબાઈ પ્રજાતતઓ અને દિેક કાચબીઓ વચે્ અલગ અલગ હોય છે. લીલાં કાચબા બે કલાક સયુધી આશ્યથિાન છયુ પાવ ેછે. 
આ માનવીય હસતક્ષેપના સતિ ઉપિ આધારિત છે જયાિે કોઈ કાચબીને ખલેલ પહોંચે કે તેણી દરિયામાં જવા ઉતાવળી બની 
જશે.

7. દરરયષામયાં પરિ ફરવુ ં(R)

આશ્યથિાન છયુ પાવવાની પ્રરક્રયા પૂિી કયયા પછી કાચબી દરિયામાં પિત ફિે છે.

ઈંિષા ગણિષા /એકઠષા કરિષા.

આ વવરાગ ઈંડાને ઉછેિકેનરિમાં થિાનાંતિ કિવાના હેતયુ માટે એકઠા કિવા પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. પિંતયુ ઈંડાની હેિફેિ કિવા 
સાવધાની એટલી િાખવી કે તે માત્ર ઈંડા ગણવાના ઉદેશ માટે જ છે. ઈંડાનયુ ંપયુનવ્ભસન ઉચ્ અવૈદ્ ક્શકાિ કે ધોવાણ ધિાવતા 
વવસતાિ માટે મયુલ્વાન સંિક્ષણ સાધન હોય શકે, પિંતયુ તે સંિક્ષણની અન્ય િીતો ખતમ થઇ જાય પછીનો અંતતમ વવકલપ છે. 
અનનવાય્ભ િીતે, ઈંડા કયુદિતી સ્થિતતમાંથી તેમની હેિફેિ કિવામાં કેટલાય જોખમ જોડાયેલા હોય છે.

થેલી દ્ષારષા

થેલી દ્ાિા ઈંડા એકઠા કિવાના ઘણા ફાયદાઓ છે; ઈંડાની હેિફેિ ઓછી કિવી પડે છે જ ેઆપસનયુ ંપ્રદૂષણજોખમ ઓછયુ ં  
કિે છે અને કાચબીનયુ પ્રવાહી ઈંડાની સાથે િાખ ેછે જ ેએક વધયુ કયુદિતી પ્રરક્રયા અને ઉછેિની સફળતા પિ પ્રરાવ પાડી શકે 
છે. ઈંડાનયુ ંફલીકિણ કઈ ક્ષણે શર થાય, તે નક્ી ન થઈ શકે તેથી ચોક્સાઈ િાખો કે તમાિી ટીમ તૈયાિ હોય. જયાિે 
કાચબી તેનયુ ંઆશ્યથિાન ખોદતી હશ ેત્ાિે ઈંડા ગણનાિ/એકઠા કિનાિ કાચબીની પાછળ પયુનવ્ભસનની થેલી લઈ (િસાયણ 
િહહત ઈંડા ન ફૂટે તેવી ડબલ પડવાળી) તથા હાથમોજા પહેિીન ેતૈયાિ થઈને બેસે છે. ઈંડા મયુકવાની પ્રરક્રયા શર થાય ત્ાિે 
આશ્યથિાનની ઊંડાઈની નોંધ કિવામાં આવે. કાચબી જયાિે ઈંડા મયુકે ત્ાિે એક લક્ષણ બતાવશે. તેણી આશ્યથિાનનયુ ં
આવિણ બનાવવા તેણીના પાછળના એક કે બન્ ેપગ હળવેથી હલાવશે. આ ક્ષણે પલાસ્સ્ક થેલીને (પૂછડી કે પેટના રાગન ે
અડક્યા વવના) સિકાવવી, પેટ નીચે થેલી લાવવા એક હાથનો ઉપયોગ કિી શકાય. જો કોઈ ઈંડયું  બહાિ પડી જાય તો તેને 
કાચબી ઈંડા મયુકતી હોય ત્ાિે સંરાળપવૂ્ભક ખેચી લેવયુ.ં પિંતયુ શક્ય હોય ત્ાં સયુધી આ નનવાિવયુ.ં તેણી જયાિે છેલલયુ ંઈંડયું  મયુકે તે 
પછી થેલી પિત ખેંચી લો. તમને ખબિ પડશે કે તેણીએ ઈંડા મૂકી દીધા કાિણકે તેણી હલનચલન કિવાનયુ ંચાલયુ કિશ.ે ઈંડા 
મૂકતી વખત ેકાચબી શાંત હોય છે. 



Some turtle species lay infertile eggs (smaller and yolkless) together with the fertile ones. It is im-
portant to collect theses infertile eggs as well as they have an important role in the survival of the 
fertile eggs in providing space for gas exchange and protection against predators.

By hand

When a turtle is found during or after laying her eggs, the eggs can be collected by hand. Using 
gloves the eggs are carefully placed in a plastic bag. The depth of the nest can be measured even 
after the turtle has finished laying eggs, but it should be measured without any delay.

6.6.5.6 Tagging sea turtles

Tagging should be done only when the egg laying is complete.  A metal tagging scheme is a 
relatively cheap option compared with expensive micro-chipping techniques or the use of satellite 
transmitters, and standard tags can be obtained from various suppliers. There are two different 
sized tags; the large tag is designed for the Leatherbacks only, due to their size, while the sec-
ond, smaller tag is for the smaller species including the Hawksbill, Olive Ridley, Green Turtle and 
Loggerhead. The turtle should be tagged on the left and the right flipper, starting with the lowest 
number tag on the left flipper. Before putting in a tag, clean the area of the flipper with alcohol or 
benadine. The tags should be cleaned with alcohol before leaving for patrol. The tag should be 
placed far enough into the flipper to reduce the chance of it falling out but with enough space for 
movement and growth (1 centimetre gap will be sufficient). Leatherbacks are tagged on their hind 
flippers while the other species are tagged on their front flippers next to the primary scale. It is 
advisable to give training in tagging to those responsible. 

When a new tag is used, the tag number will not be boxed on the data sheet. Any tags read on 
a re-emerging turtle should have a box drawn around the tag number on the data sheet. This 
way information on the number of new nesting females and returning nesting females can be 
recorded.

Tags provide us with information not only on the individual turtles but also on the species and 
their migration routes. The tag carries a message that requests tags to be returned if found (dead 
turtles in fishing nets or washed up). A small reward may be given to the person who sends the 
tag back. This allows us to understand the risks turtles face.

6.6.5.7 Measuring the carapace

As with tagging, measurements take place after egg laying to avoid causing any distress during 
laying. Using a tape measure (preferably not a role-tape measure), the length and width of the 
turtle are measured. Before measuring, the sand is cleaned off the turtle’s carapace to get an 
accurate reading. Measurements are taken twice. If there is a difference of more than 5 centime-
tres, a third measurement can be taken.

The width is always measured from the widest part of the carapace. The length measurement is 
taken along the centre of the carapace starting where the carapace meets the skin behind the 
turtles head all the way to the notch of the carapace. When dealing with Leatherbacks you must 
measure to the end of the caudal projection.

The width is filled in under WCC (Width Curved Carapace) and length under LCC (Length Curved 
Carapace). Keep in mind that the WCC of the Olive Ridley is normally wider than the LCC.

6.6.5.8 Recording turtle injuries

Injury data provide us with information on the threats sea turtles face in the ocean. On the data 
sheet under comments is an outline of a turtle with numbers that correspond to parts of the turtle. 
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કેટલાક કાચબાઓ જીવતા ઈંડા સાથે મિેલા ઈંડા (નાના અને જદદી વવનાના) મયુકે છે. આવા મિેલા ઈંડા એકઠા કિવા તે 
અગત્નયુ ંછે કાિણકે તેઓ જીવતા ઈંડાને હયું ફ અને ટહસક પ્રાણી સામે િક્ષણ આપી બચાવવાની ભૂતમકા રજવ ેછે.

હષાથ દ્ષારષા

જયાિે કાચબી ઈંડા મયુકવા દિમયાન કે ઈંડા મયુક્યા પછી મળી આવે ત્ાિે ઈંડા હાથથી એકઠા કિી લેવા. હાથમોજા પહેિીને ઈંડા 
સંરાળપૂવ્ભક પલાસ્સ્કની થેલીમાં મયુકવા. આશ્યથિાનની ઊંડાઈ ઈંડા મૂકી દીધા પછી પણ માપી શકાય છે. પિંતયુ તે મોડયું  કયયા 
વવના માપવા જોઈએ.

6.6.5.6 દરિયાઈ કાચબાને ટેગ બાંધવી

ઈંડા મયુકવાનયુ ંપૂરં થઇ જાય પછી નામપટ્ટી, ધાતયુ નામપટ્ટીની પદ્ધતત, મોંઘી માઇક્રોવેવ પદ્ધતત કે ઉપગ્રહ પ્રસાિણ કિતા 
સિખામણીમાં સસતો વવકલપ છે તથા પ્રમાણભતૂ નામપટ્ટી જયુદા જયુદા વવકે્રતા પાસેથી પ્રાપત કિી શકાય છે. બે પ્રકાિની જયુદા 
જયુદા માપની ટેગ હોય છે, મોટી ટેગ ફકત લેધિબેક માટે તેના કદને કાિણ ેબનાવવામાં આવેલ છે, જયાિે બીજી નાની ટેગ 
નાની પ્રજાતત હોક્બીલ ઓલીવ રિડલે, લીલા કાચબા અને લોગિહેડ માટે. કાચબાને નાના નંબિની ટેગ ડાબી પાંખે બંધાવાની 
શરઆત કિીન ેજમણી અને ડાબી બાજયુની પાંખ પિ ટે્ઝ બાંધવી. ટેગ પહેિાવતા પહેલાં, આલ્ોહોલ કે બેનાડાઈનથી પાંખ 
સાફ કિો. પહેિો ચાલયુ કિતા પહેલાં ટેગ આલ્ોહોલથી સાફ કિવી. ટેગ પાંખમાં દયુિ સયુધી રિાવવી જથેી પડી જવાની શક્યતા 
ન િહે, પિંતયુ પયુિતી હલનચલન માટે જ્યા િહે તેમ કિવયુ.ં (1 સને્ટીમીટિની જ્યા પિૂતી િહેશ)ે લેધિબેકન ેપાછલી પાંખ 
પિ ટેગ લગાવવામાં આવે છે જયાિે બીજી પ્રજાતતઓન ેઆગળની પાંખ ઉપિ પ્રાથતમક આંકા પછી બાંધવામાં આવે છે. જ ેતે 
જવાબદાિ વયકકતન ેતાલીમ આપવી તે સલાહરયયુું છે. 

જ્ાિે નવી ટેગનો ઉપયોગ કિવામાં આવે ત્ાિે તે માહહતીપત્રક ઉપિ ટેગ નંબિ બોક્ષમાં મયુકવામાં નહી આવે. ફિી દેખાતા 
કાચબાની ટેગ વાંચવા ડેટાપત્રક ઉપિ ટેગ નંબિની આજયુબાજયુ બોક્ષ દોિવયુ.ંઆવી િીતથી આશ્યથિાન બનાવતી નવી માદાઓની 
સખં્યા અને પિત ફિતી માદાઓની સખં્યાની માહહતી નોંધી શકાય છે.

ટેગ આપણને માત્ર કાચબાની વયકકતગત માહહતી આપશે તેવયુ ંનથી પિંતયુ પ્રજાતતઓ અને હહજિતના માગભોની પણ માહહતી 
આપશે. ટેગ એક સંદેશો ધિાવ ેછે જ ેવવનતંી કિે છે કે (મચ્છીમાિીની જાળમાં ફસાઈને મતૃ્યુ પામેલા કે તણાઈ આવેલા) 
કાચબા મળી આવે તો ટેગ પિત કિો. વયકકત જ ેટેગ પિત કિે તેને એક નાનો પયુિસ્ાિ આપવામાં આવે છે. આ આપણને 
સમજવા દેશ ેકે કાચબાઓ કેટલા જોખમનો સામનો કિે છે.

6.6.5.7 પીઠ ઉપિનો ભાગ માપવો

ટેગગગની જમે કોઇપણ પિેશાની નનવાિવા ઈંડા મયુક્યા પછી માપ લેવામાં આવે છે. માપપટ્ટી વાપિવી (ટેપિોલ વાપિવાન ે
પ્રાધાન્ય ન આપવયુ)ં કાચબાની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપવામાં આવે છે. માપતા પહેલાં પીઠ પિની િેતી, ચોક્સ િીડીંગ કિવા 
માટે સાફ કિવામાં આવે છે. જો 5 સને્ટીમીટિથી વધાિે તફાવત હોય, તો ત્રીજયુ  ંમાપ લઇ શકાય.

પહોળાઈ હમેંશા વધયુમાં વધયુ પહોળા રાગ બાજયુથી માપવામાં આવે છે. લંબાઈનયુ ંમાપ પીઠના મધયરાગમાંથી પસાિ થઈ 
માથા પાછળ જ્ાં એક કાપો આવશ ેત્ાં સયુધીનયુ માપ લેવયુ.ં લેધિબેક સાથે કામ લેવા માટે તમાિે પૂછડી તિફનો રાગ માપવો 
જોઇશે.

પહોળાઈ WWC (વળાંક સાથે પીઠની પહોળાઈ) અને લંબાઈ LCC (વળાંક સાથે પીઠની લંબાઈ) હેઠળ માપવામાં આવે છે. 
યાદ િાખો કે ઓલીવ િીડલેનયુ ંWWC, LCC કિતા વધયુ મોટી હોય છે. 

6.6.5.8 કાચબાઓની ઈજાઓ માપવી

ઈજાની વવગત દરિયાઈ કાચબા મહાસાગિમાં જ ેજોખમોનો સામનો કિે છે તેની માહહતી આપે છે. ડેટાશીટમાં હટપ્પણી 
હેઠળ કાચબાની નંબિ સાથેની એક િેખાકૃતત છે જ ેકાચબાના રાગ વણ્ભવે છે. 



For example, if an injury is identified on the front right flipper the researcher will try and detect a 
reason, and it will be recorded as:

Injury #2 (shark attack).

Turtle structure to reference injuries

Old tag holes (OTH) / old tag notches (OTN)

Frequently, you will come across turtles with holes in their flippers or scarred flippers due to lost 
tags. Such holes and scars are known as rips. An OTH is a puncture left behind after a tag has 
opened up, and an OTN is a notch.

Comments

Any other distinctive features of the turtle will be recorded under comments, such as injuries, 
fibropapillomas or fishing hooks (Couchman et. al., 2009).

6.6.5.9 Data recording sheet

Turtle assessment and monitoring data sheet

Parameters Recorders

Recorder 1 name Recorder 2 name Recorder 3 name

Time 21.30 1.30 2.45

Date 13/01/2002 13/01/2002 13/01/2002

Distance to Sector 

marker 

50 m to sector 3

68 m to sector 4

51 m to sector 1 

47 m to sector 2

80 m to sector 9 

85 m to sector 10

Zone H B H

Species Leatherback Green Olive Ridley

Left Tag VA3404 796753 VA3408

Right Tag VA3407 796754 VA3409

Carapace Length 156 162 70

Carapace Width 111 115 75

Activity MB R B

Nest R IS FC

Nest Depth 76 68 -

Old Tag Hole # 3 - -

Old Tag Notch - - -

Eggs 83 76

Infertile eggs 21 18

Comments Injury #2

(shark) Half missing #4
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ઉદાહિણ તિીકે આગળની પાંખ પિ જો કોઈ ઈજા જોવામાં જો કોઈ સંશોધક પ્રયત્ કિી શોધશે અને નીચે મયુજબ નોંધશે.

ઈજા #૨ (શાક્ભ નો હયુમલો)

સંદર્ભિ ઈજાઓ મષાટે કષાિબષાનું શષારીરરક બંધષારણ

જૂની ટેગનષા કષાણષા (OTH)/ જૂની ટેગનષા કષાપષા (OTN)

ઘણી વખત તમને ટેગ ગયુમ થઇ જવાને કાિણ ેપાંખમાં કાણા કે ચીિાવાળી પાંખ સાથેના કાચબા જોવા મળશે . આવા કાણા 
અને ચીિા ઘાવ તિીકે જાણીતા છે. એક જૂની ટેગના કાપા OTH ટેગ ખોલ્ા પછીનયુ ંપંકચિ છે OTN એક કાપો છે.

હટપ્પણી

કોઈપણ કાચબાના વવક્શષટ વણ્ભનો ટીપ્પણી હેઠળ નોંધાશે. જમેકે ઈજાઓ, ઉપસી આવેલ ચમ્ભ, માછીમાિી ગલ 
ફાબ્ોપેપીલોમાસ કે ફીશીંગ હયુક (કોચમેન એટ અલ 2009) 

6.6.5.9 નોંધનયુ ંમાટહતી પત્રક 

કાચબાના આકલન અને નનિીક્ષણનયુ ંમાહહતીપત્રક

માપદંડો િેકોડ્ભ  કિનાિા

નોંધ 1 નામ નોધ 2 નામ નોંધ 3 નામ

સમર 21.30 1.30 2.45

તારીખ 13/01/2002 13/01/2002 13/01/2002

સેક્ટર માક્મ રનું અતંર
50 મી. સેક્ટર 3 તરફ
68 મી. સેક્ટર 4 તરિ

51 મી. સેક્ટર 1 તરિ
47મી. સેક્ટર 2 તરિ

80 મી.સેક્ટર 9 તરિ 

85 મી.સેક્ટર 10 તરિ

ક્ષેરિ H B H

પ્જાતત લેધરબેક લીલા કાચબા ઓલીવે ફર્ડલે

્ડાબી ટેગ VA3404 796753 VA3408

જમણી ટેગ VA3407 796754 VA3409

કવચની લંબાઈ 156 162 70

કવચની પહોળાઈ 111 115 75

પ્વૃત્ત્ત MB R B

આશ્રસ્થાન R IS FC

આશ્રસ્થાનની ઊં્ડાઈ 76 68 -

જુના ટેગના કાણાં # 3 - -

જુના ટેગના કાપા - - -

ઈં્ડા 83 76

મરેલા ઈં્ડા 21 18

ટીપ્પણી ઘાવ#2

(શાક્મ ) હાલ્ફ તમસસગ #4



6.6.6 Assessment methods for coastal birds 

6.6.6.1 Assessment and monitoring methods for 
coastal birds

A coherent monitoring system of birds along the 
coastal area is important, in order to detect bird 
population changes, understand their causes and 
predict future changes. The measurement of regional 
population of bird dynamics should be as thorough 
as possible, and the aim should be to identify the 
population processes that are affected by environmen-
tal changes. Birds are usually monitored by counting 
pair numbers and densities of breeding populations 
(O’Connor 1985). 

However, data on population sizes and densities do 
not reveal the causes of population trends, neither 
help to predict future population changes (Elmberg 
et al. 2006). Moreover, the effect of environmental 
changes may not reflects immediately on a breeding 
population. This applies in particular to those seabirds 
that are long-lived, do not easily change their breed-
ing sites (Grenquist 1965; Minton 1968) or may have 
delayed recruitment. Breeding success is a more 
rapid and direct indicator of environmental impact 
than pair numbers. Changes in breeding success may 
also provide clues to the factors affecting bird popula-
tions. Breeding success should therefore be included 
in seabird and coastal bird monitoring schemes and 
used in the assessment of environmental changes.

The assessment method for coast line birds will be a 
combination of point and round counts (Koskimies 
and Väisänen 1991). 

The coastal areas would be censused by walking stan-
dard routes along the shore and stopping at standard 
sites like feeding and wading grounds. The census 
route should chosen so that all breeding birds in the 
area could be counted. 

However, searching nests of many bird is impractical 
due to habitat structure, the nesting may be counted 
according to the pair numbers of the birds during the 
nesting seasons. The numbers of individuals can be 
converted into pair numbers according to the recom-
mendations by Linkola (1959) either by dividing the 
individual number by two or by using the number of 
males or females as the pair number. 

6.6.6 દરિયાઈ પક્ષીઓના આકલનની િીત

6.6.6.1 દરિયાઈ નનિીક્ષણની િીત 

પક્ષીઓની વસતીમાં થતાં ફેિફાિ શોધવા દરિયારકનાિાના પક્ષીઓની 
અનયુકયુળ નનિીક્ષણ પધ્ધતત અગત્ની છે કે જ ેતેના કાિણો સમજાવે 
અને રાવવ બદલાવ સમજાવે. પક્ષીઓ અંગે બદલાવ ધિાવતયુ ંપ્રાદેક્શક 
વસતીનયુ ંમાપ શક્ય તેટલયુ સિળ હોવયુ ંજોઈએ અને તે ઉદેશ, વસતીની 
પ્રરક્રયાઓ, કે જ ેપયયાવિણ દ્ાિા ખિાબ અસિ પામેલી છે તેને 
ઓળખતો હોવો જોઈએ. પક્ષીઓનયુ ંનનિીક્ષણ સામાન્ય િીત ેયયુગલ 
નંબિ ગણીને તથા પ્રજનન કિતી વસતીની ગીચતા મયુજબ કિવામાં આવે 
છે, (ઓ કોનોિ 1985). 

છતાં વસતી પિની માહહતીનયુ ંકદ અને ગીચતા વસતીના વલણને ખયુલલયુ ં
કિી શકતયુ ંનથી કે રાવવ વસતીમાં બદલાવની ધાિણા કિી શકતયુ ંનથી. 
(એલ્મબગ્ભ એટ અલ 2006) ઉપિાંત પયયાવિણીય બદલાવની અસિ 
પ્રજનન કિતી વસતીન ેતયુિંત પ્રતતનબનબત નહહ કિે. આ એવા દરિયાઈ 
પક્ષીઓન ેલાગયુ પડે છે કે જ ેલાંબયુ જીવે છે અને સહેલાઈથી પ્રજનન 
થિળ બદલતયું નથી.( ગ્રનેકબીસ્ 1965; તમતટોન 1968) કે પછી 
મોડી બની હશ.ે પયયાવિણીય પ્રરાવમાં પ્રજનનની સફળતા યયુગલ 
નંબિ કિતાં વધયુ ઝડપી અને સીધી સૂચક છે. પ્રજનનની સફળતામાં 
બદલાવ પક્ષીની વસતીન ેખિાબ અસિ કિતા પરિબળોની કડી પણ 
પિૂી પાડશે. પ્રજનનની સફળતાને તેથી દરિયાઈ અને દરિયાકાંઠાના 
પક્ષીઓની નનિીક્ષણ પદ્ધતતમાં સમાવવામાં આવે અને પયયાવિણીય 
બદલાવના આકલનમાં વાપિવામાં આવે.

દરિયાકાંઠાના પક્ષીઓની આકલનની િીત પોઈન્ટ અને િાઉનડ 
ગણતિીનયુ ંતમશ્ણ હશ.ે (કોસ્ી માંઝ અને વાઈસાનેન 1991). 

દરિયાઈકાંઠા વવસતાિની વસતી ગણતિી દરિયાકાંઠાના નક્ી કિેલા 
માગવે અને નક્ી કિેલા થિળોએ જવેા કે,ખોિાકના તથા છીછિા 
પાણીના થિળે થોરી જઈન ેકિવી. વસતીગણતિીનો માગ્ભ એવી િીતે 
પસંદ કિવો કે જથેી વવસતાિના બધાં પ્રજનન કિનાિા પક્ષીઓન ેગણી 
શકાય. 

છતાં કેટલાય પક્ષીઓના માળા શોધવા તે વસાહતના બંધાિણના 
કાિણસિ અવયવહાર છે. માળાની ગણતિી પક્ષીની જોડી મયુજબ માળા 
બંધાવાની મોસમ દિમયાન કિવી. લીન્કોલા (1959) ની રલામણ 
મયુજબ વયકકતગત સખં્યાનો બે થી રાગાકાિ કિીન ેકે નિ અને માદાની 
સખં્યાન ેજોડી તિીકે વાપિીન ેરપાંતિ કિી શકાય.



6.6.6.2 Case: Bird census at Gosabara wetland in Porbandar

Gujarat Council on Science and Technology (GUJCOST) sponsored 

ASIAN WATERBIRD CENSUS (AWC) 2015 PORBANDAR

Objectives and Rational: 

•	 The number of birds visiting any wetland is very important. It indicates the health of a 

wetland and highlights seasonal change in the bird count. 

•	 International recognisation of any wetland requires bird count. 

•	 To be listed as Wetlands of International Importance or “Ramsar site”, a wetland 

must meet one or more internationally accepted criteria in relation to their zoology, 

botany, ecology, hydrology or limnology and importance to waterbirds. 

Census is required to report data on certain criteria. 

METHODOLOGY OF AWC (PORBANDAR):

17 birdwatchers from Jamnagar and Porbandar have participated in AWC. These 

birdwatchers were grouped in four different teams and were allotted four separate routes 

and covered 21 sites. AWC was conducted by birdwatchers on above mentioned sites 

and routes on 1st February- 2015. 2nd February-2015 is known as World Wetland Day. 

Mr. Dhaval Vargiya, Science Co-ordinator and Mr. Viek Bhatt, Science Communicator, 

Shree Sahajanand Swami District Community Science Centre, visited Shree Madressa 

Boys School and explained importance of wetland and threats to wetland with PowerPoint 

presentation on world wetland day i.e. 2nd February-2015. Team on a particular route 

was selected on the basis of the talent and expertise of birdwatchers. Due care was taken 

that each team receives at least one photographer, one expert and one or two assistants. 

During a day, birds migrate from one wetland to another. So there are chances that a 

flock of a bird may be counted twice which generates non-reliable data. So, to avoid such 

problems, all the sites were studies on a single day and all together.

[Source: Vargiya D. V. et al. 2015. Asian Waterbird Census (AWC) 2015 Porbandar, Shree Sahajanand Swami 

District Community Science Centre, Gujarat, India. Available from http://www.mokarsagar.org/get_download.

php?aid=3 ]
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6.6.6.2 કેસ: પોિબંદિના ગોસાબાિા જલપલાવવત વવસતાિમાં પક્ષીઓની વસતીગણત્રી

ગુજરાત કાઉનસીલ ઓન સારનસ એન્ડ ટેકનૉલોજી (GUJCOST) પ્રોજક  

એક્શયન વોટિ બ્ડ્સ  સેન્સસ (AWC) 2015 પોિબંદિ 

ઉદે્શો અને કાિણો: 

• કોઈપણ જલપલાવવત વવસતાિ (વેટલેંડ) ની મયુલાકાત લતેા પક્ષીઑની સખં્યા બહયુ અગત્ની છે. તે 
જલપલાવવતવવસતાિની તનદયુિસતી અને પક્ષીઓની ગણતિીમાં મોસમી બદલાવ સપષટ કિે છે.  

• જલપલાવવત વવસતાિ ની આતંિાષટ્ીય માન્યતામાટે પક્ષીઓની ગણતિી જરિી છે. 

• આતંિાષટ્ીય મહતવના જલપલાવવત વવસતાિની યાદીમાં સમાવવષટ થવા અથવા “િામસિ થિળ” માટે 

જલપલાવવત વવસતાિે તેમનાપ્રાણીશાસ્ત, વનસપતતશાસ્ત , પારિસ્થિતતક સ્થિતત , જળવવજ્ાન અથવા 
લીમનોલોજી (તળાવોની વવદ્ા)અંગેના આતંિિાષટ્ીય સવીકાય્ભ એવા એક અથવા વધાિે માપદંડ પૂિા કિવા 
જોઈએ અને પાણીના પક્ષીઓ માટે તેની અગત્તા હોવી જોઈએ. 

વસતી ગણતિીમાં અમયુક માપદંડોની માહહતીનો અહેવાલ આપવો જરિી છે. 

ની કષાય્ક પદ્ધતિ AWC (પોરબંદર): 

જામનગિ અને પોિબંદિના 17 પક્ષીવવદોએ AWC માં રાગ લીધેલ હતો. આ પક્ષીવવદો ના ચાિ જયુદા જયુદા જૂથ 

બનાવેલા અને તેમને ચાિ જયુદા જયુદા રટ આપવામાં આવેલા અને 21 થિળ આવિી લીધેલી. AWC 1 ફેબ્યુઆિી 
2015 ના િોજ, ઉપિોકત થિળો અને માગભો પિ પક્ષીવવદો દ્ાિા કિવામાં આવેલી. બીજી ફેબ્યુઆિી-2015 “વલડ્ભ  
વેટલેંડ ડે” તિીકે જાણવામાં આવે છે. બીજી 2 ફેબ્યુઆિી-2015 “વલડ્ભ  વેટલેંડ ડે”ના િોજ શ્ી ધવલ વિશ્ગયા, 
સાયસ્સ કો ઓર્ડનેટિ, અને શ્ી વવવેક રટ્ટ, સાયસ્સ કોમમયયુનનકેટિ , સહજાનંદ સવામી રડસ્સ્્ક્ કોમયયુનનટી સાયસ્સ 

સેન્ટિે મરેિસા બોયસ સૂ્લની મયુલાકાત લીધી અને જલપલાવવત વવસતાિનયુ ંમહતવ અને તેની સામેના જોખમો પાવિ 

પોઈન્ટ થી સમજાવયા હતાં. કોઈપણ ખાસ રટની ટીમ પક્ષીવવદોની પ્રતતરા અને તજજ્તાના આધાિે પસંદ કિવામાં 
આવેલ . દિેક ટીમને ઓછામાં ઓછો એક ફોટોગ્રાફિ, એક તજજ્, અને એક કે બે સહાયકો મળી િહે તેની કાળજી 

િાખવામા આવેલી. રદવસ દિમયાન પક્ષીઓ એક જલપલાવવત વવસતાિ થી બીજા જલપલાવવત વવસતાિ પિ થિળાંતિ 

કિે છે. તેથી એ શક્યતા છે કે પક્ષીઓનયુ ંવૃંદ બીજી વખત ગણાય જાય જથેી અવવવિસનીય માહહતી ઊરો થાય. 

આથી, આવા પ્રશ્ોન ેનનવાિવા, તમામ થિળોનો એકીસાથે અને એકજ રદવસ ેઅભયાસ કાિવામાં આવયો. 

[Source: Vargiya D. V. et al. 2015. Asian Waterbird Census (AWC) 2015 Porbandar, Shree Sahajanand Swami 

District Community Science Centre, Gujarat, India. Available from http://www.mokarsagar.org/get_download.

php?aid=3 ]



6.6.6.3 Bird count using variable radius point count method

Date: Time: Place: Location:

Climate: Transect Name: Starting time: End time:

Length of Transect: Altitude: Habitat: Natural / plantation

Plot No. Species Numbers Per. Dist Activity Remarks

6.6.6.4 Bird count using boat along estuarine canals

Date: Time: Place: Location:

Weather: Canal Name: Starting time: End time: 

Starting GPS: End GPS:

Plot No. Species Numbers Per. Dist Activity Remarks
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6.6.6.3 પક્ષી ગણતિી – ચલલત વત્રજ્ા બબદયુ ગણતિી પદ્ધતતના ઉપયોગથી

િષારીખ:  સમય : થિળ :  થિળ :

મોસમ : ત્રયાંસી દોરી નષામ : શરૂઆિનો સમય :  અિંનો સમય:

ત્રયાંસી દોરી ની લંબષાઇ :  ઊંિષાઈ : િસષાહિ: કુદરિી/ વૃક્ષબગીિષા 

પલોટ નં . પ્રજાતત સખં્યા અતંિ દીઠ પ્રવશૃ્તિ નોંધ 

6.6.6.4 પક્ષી ગણતિી- ખા્ડટીની નહેિોમાં હો્ડટીના ઉપયોગથી 

િષારીખ : સમય : થિળ : થિળ :

મોસમ : નહેરનું નષામ : શરૂઆિનો સમય : અિંનો સમય :

શરૂયષાિનુ ંGPS : અિંનુ ંGPS :  

પલોટ નં . પ્રજાતત સખં્યા અતંિ દીઠ પ્રવશૃ્તિ નોંધ 





6.6.7 Preparing for underwater assessment: 
Scuba diving

Since the anthropogenic impact (climate change, 
sedimentation, over exploitation, tourism, over and de-
structive fishing practices etc.), scientists have felt the 
necessity to measure ecological processes on spatial 
and temporal scales. While the focus on global and 
ecosystem processes is indeed imperative, controlled 
field experiments and carefully designed surveys and 
monitoring programmes could be completely misin-
terpreted if analysis of data obtained via scuba is not 
also incorporated. 

Scuba created a scientific revolution by providing 
direct access to underwater habitats composing a 
large part of the biosphere. While there have been 
many important specific advances, we believe that 
the overarching benefit of scuba for marine popula-
tion, community, and ecosystem ecology has been to 
facilitate the direct observation and manipulations of 
individual organisms and their surrounding conditions. 

Prior to scuba, subtidal organisms were studied 
primarily by peering into the water on calm and by 
analysing specimens collected by fishing, dredging, 
or plankton nets. The invention of scuba enabled sci-
entists to observe the behavior and ecology of organ-
isms in their natural habitats, quantify patterns, study 
interactions, and conduct experiments to test hypoth-
eses about ecological processes. Scuba has been 
associated with an increasing number of scientific 
publications and the rapid increase in our knowledge 
of marine biodiversity. 

6.6.7.1 The diving certification

This handbook strongly recommend proper certifica-
tion in scuba diving preferably PADI (Professional 
Association of Diving Instructor) or equivalent and by 
qualified and experienced Scuba Diving instructor. 

6.6.7 પાણીની અંદિ આકલન માટે તૈયાિી: સૂ્કબા 
્ડાઈવવગ 

એનથ્ોપોજનેનક અસિ હોવાથી (આબોહવાના ફેિફાિો, સેડીમેંટેશન-
કાંપ પેદાથવો, વધાિે પડતો ઉપયોગ-શોષણ, પય્ભટન, વધાિે પડતી 
અને વવનાશકાિી મચ્છીમાિીની પ્રથાઓ વવ), વજૈ્ાનનકોન ેથિળલક્ષી 
અને સમયલક્ષી પારિસ્થિતતક પ્રરક્રયાન ેમાપવાની જરિ લાગે છે. જ્ાિે 
વૈશ્વિક અને નનવસનતતં્ર પ્રરક્રયાપિ ધયાન કેન્નરિત કિવયુ ંખિેખિ મહતવનયુ 
છે. નનયંવત્રત રફલડ પ્રયોગો અને કાળજીપવૂ્ભક રડઝાઇન કિેલા મોજણી 
અને નનિીક્ષણ (દેખિેખ) કાય્ભક્રમ પણ જરિી છે તેનયું સંપૂણ્ભપણ ેખોટયું  
અથ્ભઘટન થઈ શકે જો સૂ્બા દ્ાિા મળેવેલો પૃથક્િણ કિેલો માહહતી 
પણ સામેલ કિવામાં ના આવે.

સૂ્બાએ વજૈ્ાનનક ક્રાંતત લાવી દીધી છે જથેી પાણીની અંદિની 
વસાહતોની સાથે સીધો સંપક્ભ  થઈ શકે છે, જ ેજીવાવિણ નો ઘણો 
હહસસો ધિાવ ેછે. ઘણા અગત્ના ખાસ આધયુનનક સશંોધનો કિવામાં 
આવયા છે છતાં, અમે માનીએ છીએ કે દરિયાઈ વસતી, સમયુદાયો, 
અને નનવાસનતતં્રની પરિસ્થિતી માટે સૂ્બાનો બહયુચર્ચત ફાયદો, 
સજીવો અને તેમની આસપાસની પરિસ્થિતતના સીધા નનિીક્ષણ અને 
મેનીપયયુલશેનની સયુવવધાથી થઈ િહ્યો છે.

સૂ્બા પહેલાં, રિતી વવસતાિના સજીવોનો અભયાસ પ્રાથતમક 
િીત ેશાંત પાણીમા ધયાનથી જોઈને અને મચ્છીમાિી, કાંપ નનકષ્ભણ 
અથવા પલવક જાળ થી એકઠા કિીન ેપૃથક્િણ કિીન ેકિવામાં 
આવતો હતો. સૂ્બાની શોધે વજૈ્ાનનકોન,ે સજીવોની વત્ભણૂક અને 
પરિસ્થિતીનયુ ંતેમની કયુદિતી વસાહતમાં નનિીક્ષણ કિવા, જથથાની 
રાત, આતંિ પ્રરક્રયાઓનો અભયાસ, અને પારિસ્થિતતક પ્રરક્રયાઓની 
પવૂ્ભધાિણાઓનયુ ંપિીક્ષણ કિવા માટે પ્રયોગો કિવા, સક્ષમ બનાવયા. 
સૂ્બા ઘણા વજૈ્ાનનક પ્રકાશનો સાથે અને દરિયાઈ જવૈવવવવધતાના 
આપણાં ઝડપથી વધતાં જ્ાન સાથે સંકળાયેલ છે. 

6.6.7.1 ્ડાઈવવગનયુ ંપ્રમાણીકિણ 

આ પયુસસતકા સૂ્બા ડાઈવવગમાટે યો્ય પ્રમાણીકિણની, PADI( 
પ્રોફેશનલ એસોલસએશન ઓફ ડાઈવવગ ઇસ્સટ્કટિ) અથવા 
સમકક્ષને પ્રાધાન્ય આપે છે અને લાયકાત ધિાવનાિા અને અનયુરવી 
સૂ્બા ડાઈવવગ ઇસ્સટ્કટિ દ્ાિા શીખવા માટે ખાસ રલામણ કિે છે,



•	 Open	Water	Diver	Certification	is	a	full	entry	level	certification	earned	by	successfully	com-
pleting the entire Open Water Diver Course. The PADI Open Water Diver certification qualifies 
you to: Dive independently while applying the knowledge and skills you learn in this course, 
within the limits of your training and experience 

•	 Procure	air	fills,	scuba	equipment	and	other	services

•	 Plan	and	conduct	and	log	open	water	no	stop	(no	decompression)	dives	when	equipped	
properly and accompanied by a buddy in conditions with which you have training and/or 
experience

•	 Continue	your	diving	training	with	a	speciality	dives	in	a	diving	programme.	

6.6.7.2 Course prerequisites:

To become qualified scuba diver, you need to be comfortable in water and have basic swimming 
skills, so your instructor will have you do some swimming and floating - nothing extreme (200 me-
ters and ten minute float or 300 meters mask , fin and snorkel swim and float), just to determine 
you have basic swimming abilities. You don’t need to be an athlete, but you should be in good 
overall health, particularly your respiratory and circulatory systems. Mentally, you need a mature 
attitude, good judgement and the self-discipline to follow the guidelines and principles required 
for safe diving. 

Before any confined water dives or water skills, your instructor will have you complete a medi-
cal statement. The information you on it will remain confidential. Because the statement identi-
fies medical conditions that may be affected by diving, for your safety and health it’s important 
that you complete it completely and accurately. If any of the conditions listed apply to you, as a 
prudent precaution, your instructor will ask you to consult a physician before participating in any 
water activities. 

6.6.7.3 Open Water Diver course structure 

Open Water Diver course consists of three segments: Confined water dives, knowledge devel-
opment and open water dives. Each plays an important role in learning to dive in meeting the 
performance objectives you need to qualify as a diver. 

The training begin in the confined water (preferably in swimming pool), during which you ap-
ply dive principles, and learn and practice dive procedures and skills. You will do this in either a 
swimming pool, or a body of water with pool like conditions, under your instructor’s guidance and 
supervision. There are five confined water dives that correspond with five knowledge development 
sections.

Knowledge development establishes the principles and basic information all divers need to have 
diving safety.  It’s divided into five segments that you will complete primarily on your own time at 
your convenience using the manual and the PADI Open Water Diver video. For each segment, 
your instructor reviews and elaborates on the material, applying what you are learning to your 
specific needs, interests and the local dive environment. A short quiz confirms that you have 
picked up the information you need from that section.

The open water dives complete your training as an entry level diver by applying and further de-
veloping your knowledge and dive skills in a dive environment under your instructor’s supervision 
and guidance. You will make at least four scuba diving and perhaps an optional skin dive, during 
this part of the Open Water Dive course. 
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•	 ખયુલલા પાણીનયુ ંડાઇવિ પ્રમાણીકિણ એક સંપૂણ્ભ દાખલ થવા માટેના સતિનયુ ંપ્રમાણીકિણ છે. જ ેસમગ્ર ઓપન વોટિ 
ડાઇવિ કોષ્ભ સફળતાપવૂ્ભક પૂણ્ભ કિે તેને આપવામાં આવે છે. PADI ઓપન વોટિ ડાઇવિ સર્ટરફકેશન, સવતતં્ર િીત ે
ડાઇવ કિવા, તમે આ કોષ્ભથી જ ેજ્ાન અને કૌશલ્ મળેવો છે તેનો ઉપયોગ કિીન ેઅને તમાિી તાલીમ અને અનયુરવની 
મયયાદામાં, તમને લાયક કિે છે. 

•	 એિ રફલ્સ, સૂ્બા સાધનો અને બીજી સેવાઓ મળેવીલો 

•	 આયોજન કિો અને કાય્ભવાહી કિો, ઓપન વોટિ નો સ્ોપ (નો ડી કંપિેશન-પ્રતતસંકોચન નહીં) ડાઈવ માટે દાખલ થાઓ 
જ્ાિે યો્ય સાધનો હોય અને સાથીદાિ સાથે હોય એવી પરિસ્થિતતમાં ડાઇવ કિો કે જનેી તમને તાલીમ મળી હોય અને/
અથવા અનયુરવ છે. 

•	 ડાઈવવગ કાય્ભક્રમમાં સપેક્શયાલલટી ડાઇવ સાથે તમાિી ડાઈવવગ તાલીમ ચાલયુ િાખો. 

6.6.7.2  કોષ્સની પૂવ્સશિતો:

લાયક સૂ્બા ડાઇવિ બનવા માટે, તમને પાણીમાં અનયુકયુળતા હોવી જોઈએ, અને પાયાનયુ ંતિવાનયુ ંકૌશલ્ હોવયુ ંજોઈએ, તેથી 
તમાિા ઇસ્સ્્ક્િ તમને થોડયું  તિવાનયુ ંઅને ફલોટટગ (સપાટી પિ િહેવાનયુ) કિાવશ-ેઅત્તં નહીં- (200 મીટિ અને 10 તમનનટ 
ફલોટ અથવા 300 મીટિ માસ્, રફન એનડ સનોક્ભ લ સસવમ અને ફલોટ), ફકત એ જાણવા માટે કે તમને પાયાની તિવાની 
આવડત છે. તમે એવથલટ હોવા જરિી નથી, પિંતયુ તમાર સવાસ્થ્ય એકંદિે સારં હોવયુ ંજોઈએ, ખાસ કિીન ેતમારં વિસન અને 
રધધિાસ્રસિણ તતં્ર સારં હોવયુ ંજોઈએ. માનલસકિીત,ે તમારં વલણ પરિપકવ, સાિી નનણ્ભયશકકત અને સવયંવ ક્શસતવાળયુ ં
હોવયુ ંજોઈએ જથેી સલામત ડાઈવવગ માટેની માગ્ભદર્શકા અને લસદ્ધાંતોનયુ ંતમે પાલન કિી શકો.

બંધધયાિ પાણીમાં ડાઇવ કે પાણીના કૌશલ્ શર કિતાં પહેલાં તમાિા ઇસ્સ્્ક્િ તમને, એક તબીબી નનવેદન રિવાનયુ ંકહેશે. 
તમે આપેલી તમાિી માહહતી ખાનગી િહેશ.ે કાિણકે નનવેદન એવી તબીબી પરિસ્થિતી દશયાવ ેછે કે જમેાં ડાઈવવગન ેકાિણ ે
અસિ થઈ શકે, તમાિી સલામતી અને તંદયુિસતી માટે તમે તે સંપૂણ્ભ અને ચોકસાઈપવૂ્ભક રિો. અને કોઈ પણ યાદીમાં દશયાવેલ 
પરિસ્થિતી તમને લાગયુ પડતી હોય તો, સાવચતેીના પગલાં રપે તમાિા ઇસ્સ્્ક્િ તમને કોઈપણ પાણીની પ્રવશૃ્તિ કિતાં પહેલાં 
રફઝીક્શયનન ેકસ્સલ્ટ કિવાનયુ ંકહેશ.ે 

6.6.7.3  ખયુલલા પાણીમાં ્ડાઈવવગના અભયાસરિમનયુ ંમાળખયું

ઓપન ડાઇવિ અભયાસક્રમ ત્રણ સેગમેન્ટ ધિાવ ેછે. કનફાઇનડ(બંધધયાિ) વોટિ ડાઇવ, જ્ાન વવકાસ, અને ઓપન (ખયુલલા) 
વોટિ ડાઇવ. દિેક, ડાઇવ શીખવામાં અગત્નો રાગ રજવ ેછે. કામગીિીના ઉદે્શો પૂિા પાડવા માટે તમાિે ડાઇવિ તિીકે 
લાયકાત મળેવવી જરિી છે. 

તાલીમ બંધધયાિ પાણીમાં (ખાસ કિીન ેસસવમમગ પૂલમાં) શર થાય છે, તે દિમયાન તમે ડાઈવના લસદ્ધાંતો લાગયુ પાડો છો, અને 
ડાઈવની પ્રથા અને કાય્ભવાહી અને કૌશલ્ શીખો છો. તમે આ સસવમમગ પૂલમાં, અથવા પૂલ જવેી સ્થિતત ધિાવતી કોઈપણ 
જ્યામાં તમાિા ઇસ્સટ્કટિના માગ્ભદશ્ભન અને નનિીક્ષણ નીચે કિી શકો છે. પાંચ બંધધયાિ પાણી ડાઇવ છે જ ેપાંચ જ્ાન વધ્ભક 
વવરાગ સાથે સંકળાયેલ છે. 

જ્ાન વવકાસ, લસદ્ધાંતો અને પાયાની સમજ કે જ ેદિેક ડાઇવિ પાસે સલામતીથી ડાઈવવગ કિવા માટે હોવી જોઈએ તેને 
પ્રથિાવપત કિે છે. તે પાંચ વવરાગમાં વહેંચાયેલ છે જ ેતમે પ્રાથતમક િીતે તમાિા સમય મયુજબ અને તમાિી ફયુિસદેપયુસસતકા અને 
PADI ખયુલલા પાણીના ડાઇવિ વવડીયોનો ઉપયોગ કિીન ેપૂણ્ભ કિશો. દિેક સેગમેન્ટની, તમાિા ઇસ્સ્્ક્િ સમીક્ષા કિે છે અને 
અભયાસ સામગ્રી સમજાવે છે, અને તમે જ ેશીખી િહ્યા છો તેને તમાિી ખાસ જરરિયાતો, િસ, આને થિાનનક ડાઇવ વાતાવિણ 
મયુજબ લાગયુ પાડે છે. એક ટંૂકી પ્રશ્ાવલલ દશયાવેછે કે તમે તે સેક્શનમાથી જરિી શયુ ંગ્રહણ કયયુું છે.

ઓપન વોટિ ડાઇવ, એન્્ટી લેવેલના ડાઇવિ તિીકે તમાિી ટે્નીંગ પૂિી કિે છે, આડાઇવ કોષ્ભ દિમયાન. તમારં જ્ાન લાગયુ 
પાડીને અને તેમાં વધાિે વવકાસ કિીન ેઅને તમાિા ઇસ્સ્્ક્િ ના માગ્ભદશ્ભન અને નનિીક્ષણ હેઠળ ડાઇવ વાતાવિણમાં ડાઇવ 
કૌશલ્નો વવકાસ કિીન ેતમે ઓછામાં ઓછા ચાિ સૂ્બા ડાઈવવગ અને કદાચ વૈકકલપક સ્ીન ડાઇવ કિશો. 



You will be learning in a sequence that establishes skills and knowledge from the simple to the 
complex, with later skills and knowledge building on what you learn first. For this reason it’s im-
portant to successfully complete each section before moving on to the next. 

6.6.7.4 Equipment required for scuba diving:

Scuba diving is highly technical but easy to use instrument oriented 

Mask: Light behaves differently in water than in air and your eyes focus accordingly to how light 
behaves in air. That’s why water makes everything blurry.  The mask creates an air space so your 
eyes can focus. 

Snorkel: Since scuba divers have a tank and regulator, you may wonder why a snorkel is a stan-
dard piece scuba gear. Snorkel is important for a few reasons when scuba diving. First, it lets you 
rest or swim with your face in the water, like when you are looking for something below, without 
wasting tank air. 

Particulars

Cylinder  BCD  Wet suit (3 mm) 

Gloves  Regulator  Weights 

Weight Belt  Fins 
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સાદા થી અઘિા કૌશલ્ અને જ્ાન તમે ક્રમાનયુસાિ શીખશો, તમે જ ેપહેલાં શીખો છો તેના ઉપિ પાછળથી કૌશલ્ અને જ્ાન 
સજ્ભન કિવાનયુ ંછે. આ કાિણ,ે પછીના વવરાગ પિ જતાં પહેલાં એ અગત્નયુ ંછે કે દિેક વવરાગન ેસફળતાપૂવ્ભક પૂણ્ભ કિો.  

6.6.7.4  સૂ્કબા ્ડાઈવવગ માટે જરૂિી સાધનો:

સૂ્બા ડાઈવવગ ખૂબ ટેકનનકલ છે પિંતયુ ઉપયોગમાં સિળ સાધનો લક્ષી છે 

માસ્ : પ્રકાશની અસિ પાણીમાં હવા કિતાં અલગ હોય છે અને તમાિી આખંો એ િીતે એડજસ્ થાય છે કે પ્રકાશ હવામાં 
કેવી િીતે વતવે છે. તેથી પાણી દિેક વસતયુન ેધૂંધળી બનાવે છે. માસ્ એક હવાનો અવકાશ પેદા કિે છે જથેી તમાિી આખંો 
કેન્નરિત થઈ શકે. 

સનોકકેલ : સૂ્બા ડાઇવિ પાસે એક ટેન્ક અને િે્યયુલેટિ હોય છે, તમને આચિય્ભ થશ ેકે સનોકકેલ શા માટે સ્ાનડડ્ભ  પીસ સૂ્બા 
શ્ગયિ છે. સનોક્ભ લ અમયુક કાિણો માટે સૂ્બા ડાઈવવગ માટે અગત્નયુ ંછે. પ્રથમ, તે તમને તમાિો ચહેિો પાણીમાં હોય ત્ાિે 
ટેન્કની હવાનો બગાડ કયયા વવના, આિામ કિવા દે છે કે તિવા દે છે, જ્ાિે તમે નીચે કોઈ ચીજ જોવા માટે અંદિ જયુઓ.

વવગતો

લસલલનડિ  બીસીડી વેટ શયુટ (3 mm)

મોજા  િે્યયુલેટિ  વજન 

વજન પટ્ટો પાંખો



Booties

Mask and Snorkel  Underwater Knife   Compass 

Dive computer  Depth finder  Underwater torch 

Underwater still camera  Portable Scuba diving compressor  Lift Bag (100 kg, 200 kg, 500 

Inflatable boat (10 person capacity)  Out Board Motor (OBM - 25 HP) 

5625000

kg, 1000 kg)  
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બૂહટઝ

મયુખવટા અને સનોક્્ભ   પાણીમાં ઉપયોગી છિીઓ  કંપાસ

ડાઇવ કોમપયયુટિ ઊંડાઈ માપક પાણી અંદિની ટોચ્ભ

પાણી અંદિમાટે સ્ીલ કેમેિા  ઉપાડી શકાય તવેયુ ંસૂ્બા ડાઈવવગ કોમપ્રસેિ ઉંચકવાની બેગ

ફયુલાવી શકાય તવેી હોડી (10 વયકકત ક્ષમતા)  બહાિબોડ્ભપિની મોટિ (OBM - 25 HP) 

5625000

(100 kg, 200 kg, 500 
kg, 1000 kg)



6.6.8  Sea grass habitat assessment

The habitat complexity within sea grass meadows enhances the diversity and abun-
dance of animals.  Sea grasses on reef flats and near estuaries are also nutrient sinks, 
buffering or filtering nutrient and chemical inputs to the marine environment. 

6.6.8.1 Why assess and monitor sea grasses?

Environment monitoring programmes provide coastal management agencies with infor-
mation and assist them to make decisions with greater confidence. Sea grasses are of-
ten at the downstream end of watershed, receiving runoff from a range of agricultural, 
urban and industrial land-uses. Their ecological values and location in areas likely to 
be developed for harbors and ports have made sea grasses a useful monitoring target 
for assessing environmental health and impacts on coastal systems. 

The ideal “bio-indicator” must show measurable and timely responses to environmen-
tal impacts. Sea grass habitats provide sessile plants - individuals, populations and 
communities – which can all be easily measured. Sea grass plants generally remain 
in place so that the prevailing anthropogenic impacts can be monitored. Improved 
knowledge of the relationships between various sea grass growth characteristics and 
environmental parameters such as light and nutrients provide very useful tools for 
monitoring environmental impacts on coastal sea grass systems. 

Coastal zone managers increasingly recognize the importance of sea grasses in coastal 
marine communities for supporting diverse flora and fauna, in supporting coastal fish-
eries productivity, and in stabilizing sediments and maintaining coastal water quality 
and clarity. In Indian waters, sea turtles and dugongs are direct grazers of sea grasses 
areas especially in Andaman & Nicobar Islands, Gulf of Mannar and Gulf of Kutch.

6.6.8.2 Measuring changes in sea grass habitats

Sea grass meadows can change in several ways. There can be a change in biomass 
without a change in area; a change in area, or shape, depth or location of a meadow; 
a change in species composition, plant growth and productivity; the fauna and flora 
associated with the meadow; or a combination of some or all of these.

Some changes will also occur naturally and on a regular seasonal basis. Environment 
monitoring programmes require knowledge of these patterns of natural change. They 
also require cost-effective data collection, selection of appropriate parameters and 
scales, and measures of change which are statistically appropriate for determining if 
management action is required.

Mapping the extent of sea grass distribution in a given area of coastline can provide 
a basis from which loss or gains in sea grass habitat is quantified. Such maps can be 
created from ground surveys using GPS or from aerial photography combined with 
ground truthing when available. Comparison of maps from two or more dates can 
quickly document the change in sea grass distribution and provide notice of a local 
impact.

6.6.8  દરિયાઈ ઘાસની વસાહતોનયુ ંઆકલન

દરિયાઈ ઘાસ મેદાનોમાંની વસાહતોની જહટલતા જવૈવવવવધતા અને પ્રાણીઓની વવપયુલતા વધાિે છે. ખડકાળ 
ફલેટ –તટ પિના અને નદીમયુખખાડી પાસેના પોષક તતવોની કયું ડી છે, જ ેપોષક તતવો અને કેતમકલન ેબફિ અથવા 
રફલ્ટિ કિેછે અને દરિયાઈ વાતાવિણમાં ઠાલવે છે.

6.6.8.1 દરિયાઈ ઘાસનયુ ંઆકલન અને દેખભાળ શા માટે કિવી?

વાતવાિણની દેખરાળનો કાય્ભક્રમ કાંઠાની સંચાલન એજસ્સીઓન ેમાહહતી પિૂી પાડે છે અને તેમને વધાિે 
વવવિાસથી નનણ્ભય લેવામાં મદદરપ થાય છે. દરિયાઈ ઘાસ ઘણી વખત જળવવરાજકના છેડાના નીચેના પ્રવાહમાં 
હોય છે, જ્ાં ખતેી માટેની, શહેિી અને ઔદ્ોશ્ગક જમીન –ઉપયોગના ધોવાણ સવીકાિે છે. તેમનયુ ંપારિસ્થિતતક 
મૂલ્ અને વવસતાિનયુ ંથિળ હાબ્ભિ અને પોટ્ભતિીકે વવકસી શકે, તેથી દરિયાઈ ઘાસ વાતાવિણીય તનદયુિસતી અને 
કાંઠાના તતં્ર ઉપિ પ્રરાવના આકલન માટે ઉપયોગી દેખરાળનયુ ંલક્ષ્ય બને છે. 

આદશ્ભ “બાયો-ઈંરડકેટિે” વાતાવિણીય પ્રરાવ પ્રત્ ેમાપીશકાય તેવા અને સમયસિ ના પ્રતતરાવ દશયાવવા 
જોઈએ. દરિયાઈ ઘાસ વસાહતો સ્થિિ છોડ પ્રદાન કિે છે- વયકકતગત, વસતીઓ અને સમયુદાયો –જ ેતમામ 
સિળતા થી માપીશકાય છે.દરિયાઈ ઘાસના છોડ સામાન્યિીત ેતે જ જ્યા પિ િહે છે જથેી પ્રવત્ભમાન માનવીય 
પ્રરાવની દેખરાળ કિી શકાય. વવવવધ દરિયાઈ ઘાસની વૃનદ્ધના લક્ષણો અને વાતાવિણીય પરિબળો જવેાકે 
પ્રકાશ અને પોષક તતવો વચ્ેના સંબંધોનયુ ંઆધયુનનક જ્ાન, કાંઠા પિના દરિયાઈ ઘાસના તતં્ર પિ વાતાવિણીય 
અસિોની દેખરાળનયુ ંબહયુ ઉપયોગી સાધન પ્રદાન કિે છે. 

દરિયાકાંઠા ક્ષતે્ર મેનેજિ જસ્ભ, વવવવધ વનસપતતઓ અને પ્રાણીઓન ેઆધાિ આપવા બદલ કાંઠાના દરિયાઈ 
સમયુદાયોમાં, કાંઠાની માછલીના ઉતપાદનમાં, કાંપ સ્થિિ કિવામાં, અને કાંઠાના પાણીની ગયુણવતિા અને વવશયુનદ્ધ 
જાળવવામાં, દરિયાઈ ઘાસના મહતવન ેખૂબજ માન્યતા આપે છે. રાિતના દરિયામાં, દરિયાના કાચબા અને 
ડયુગોંગ (દરિયાઈ ભૂંડ) સીધાજ દરિયાઈ ઘાસ ચિવાવાળા છે ખાસ કિીન ેઅંદામાન નનકોબાિ ટાપયુ, મનાિનો 
અખાત, અને કચ્છના અખાતમાં

6.6.8.2 દરિયાઈ ઘાસની વસાહતોમાં ફેિફાિની માપણી 

દરિયાઈ ઘાસ મેદાનોમાં ઘણીિીત ેફેિફાિ થઈ શકે. વવસતાિના કોઈપણ ફેિફાિ વવના, જીવરાિમાં ફેિફાિ થઈ 
શકે, ઘાસવાળી જમીનના વવસતાિ, અથવા આકાિ, ઊંડાઈ, અથવા થિળમાં ફેિફાિ, પ્રજાતતઓના સંયોજનમાં 
ફેિફાિ, છોડની વૃનદ્ધ અને ઉતપાદકતા, વનસપતતઓ અને પ્રાણીઓ જ ેઘાસવાળી જમીન સાથે સંકળાયેલા હોય 
અથવા આ બધા અથવા આમાના કોઈના સંયોજનથી ફેિફાિ થઈ શકે. 

અમયુક ફેિફાિો કયુદિતીિીત ેઅને નનયતમત િીતે મોસમના આધાિે થાય છે. વતાવાિણની દેખરાળના કાય્ભક્રમમાં 
આ કયુદિતી ફેિફાિોની રાતના જ્ાનની જરિ છે. તેમાં વાજબી ખચ્ભ વાળયું માહહતી કલેક્શન, યો્ય પરિબળોની 
પસંદગી અને ધોિણો, અને ફેિફાિોન ેમાપવા જ ેઆંકડાકીય િીતે બિાબિ હોય જથેી જાણી શકાય કે સંચાલન 
કાય્ભવાહી જરિી છે કે કેમ. 

કાંઠાના આપેલા વવસતાિમાં દરિયાઈ ઘાસ ક્યાં સયુધી છે તેના પ્રસિણનો નક્શો તૈયાિ કિવો, જનેા આધાિે 
દરિયાઈ ઘાસની વસાહતમાં નફો કે નયુકશાન માપી શકાય. આવા નકશા જમીન પિના સવવેક્ષણ થી GPS વાપિીન ે
અથવા હવાઈ ફોટોગ્રાફીથી જમીન પિની ખિાઈ કિીન,ે જ્ાિે ઉપલબ્ધ હોય, ત્ાિે તૈયાિ કિી શકાય. બે કે 
તેથી વધાિે તાિીખના નકશાની સિખામણી તાત્ાલલક દરિયાઈ ઘાસનયુ ંપ્રસિણ દશયાવશ ેઅને થિાનનક સતિ પિ 
જાણકાિી પ્રદાન કિશ.ે



Choosing the most efficient and appropriate parameter(s) to monitor is equally important. Sea 
grass species composition and its abundance, e.g., biomass (above-ground and below-ground), 
total area, or percent ground cover, can be measured quickly, and these have been the most 
commonly chosen parameters. Sea grass growth parameters (e.g., plant growth rates, plant tissue 
C:N:P, carbohydrate composition) are proving useful for obtaining insight into the causes and 
mechanisms of change in sea grass abundance. At the “meadow level”, measures of species 
composition, and estimates of means and variances for parameters such as biomass or percent 
cover, can be easily obtained.

Physical parameters measured usually include depth (below mean sea level, MSL) and sediment 
composition. Turbidity, light, salinity and temperature should ideally be included in monitoring, 
but require more frequent measurements according to the time periods over which they vary and 
affect sea grass growth and survival. Depth at which sea grasses occur can be a useful indicator 
of impact and may change according to light attenuation in the water column. 

The next step is to choose biological and physical parameters that are relevant and logistically 
possible and to design of sampling programmes which enable the minimum monitoring effort 
required to detect changes which are statistically and biologically meaningful. The expected use 
of the data, the questions likely to be asked of the data, and the accuracy and precision of the 
answers required determine the type of information we collect from coastal sea grass habitats. 
Increased requirements for accountability in coastal management decisions has caused greater 
need for statistical rigor in design of sampling programmes for monitoring environmental impacts. 
Government agencies and coastal zone managers need to know the extent of natural change in 
sea grasses. The impacts - particularly habitat losses - from watershed and human activities can 
then be separated from normal background variation.

Monitoring programmes aim to detect change. Environment monitoring programmes 

which are designed to detect realistic levels of change, enable coastal management 

agencies to make decisions with greater confidence. Below the actual monitoring meth-

ods are described in detail.

6.6.8.3 Mapping the habitat using satellite imagery and aerial photography

In order to visualize data relating to sustainable management and conservation of sea grass eco-
systems, systematic mapping and continuous monitoring are needed at different intervals (Wab-
nitz et al 2008). Studies on temporal and spatial changes in the distribution of sea grasses have 
still not been conducted, particularly around remote islands. Currently, satellite imagery, coupled 
with GIS techniques, is considered to be one of the best tools for understanding changes in sea 
grass coverage (Wabnitz et al 2008; Nobi 2010). It is cost-effective and reliable.

Recently, studies were conducted using aerial photos and IRS-P6 LISS-III sensor imagery to gain 
an understanding of the geomorphology and coastal resources of the Rameswaram group of 
islands. Visual interpretation techniques were employed, and the satellite data were geocoded. 
These data were again used in the field for collecting ground control points (using handheld 
GPS). The satellite imagery were geo-corrected using these ground control points. Based on the 
image characteristics, tone, texture, pattern and association, various coastal geomorphic catego-
ries and resources were identified and mapped (Nobi et al 2010).

Another study was conducted by Fletcher et al (2009) in Texas, USA to evaluate and monitor the 
landscape changes in the sea grass beds related to human and natural disturbances using aerial 
photography. High-resolution aerial colour film photography, colour space transformation, pixel 
threshold models and GIS technology were integrated to detect, assess and monitor 1-m 
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નનિીક્ષણ માટે ખૂબજ યો્ય અને સૌથી વધયુ કાય્ભક્ષમ પરિબળો પસંદ કિવા તે પણ ખૂબ જરિી છે. દરિયાઈ ઘાસની પ્રજાતતના 
સંયોજન અને તેની વવપયુલતા, દા.ત. જીવરાિ(જમીન ઉપિ અને જમીન નીચે), કયુલ વવસતાિ, જમીનના આવિણની ટકાવાિી 
ઝડપથી માપી શકાય છે, અને આ ખૂબ સામાન્ય પરિબળો છે જ ેપસંદ કિવામાં આવે છે. દરિયાઈ ઘાસના વૃનદ્ધના પરિબળો 
(દા.ત. છોડનો વૃનદ્ધ દિ, વનસપતત પશેીઓ C.N.P કાબભોરદતો ના સંયોજનો) દરિયાઈ ઘાસની વવપયુલતામાં ફેિફાિ ના કાિણો 
અને તતં્રની જાણકાિી મળેવવા ઉપયોગી સાનબત થઈ િહ્યા છે. “ઘાસવાળી જમીનના સતિ પિ”, પ્રજાતતઓના સંયોજનની 
માપણી, અને જીવરાિ અથવા આવિણની ટકાવાિી જવેા પરિબળોના અંદાજોની સિેિાશ અને ચલનો, આસાનીથી મળેવી 
શકાય છે. 

રૌતતક પરિબળો માપવામાં આવે છે તેમાં સામાન્યિીત,ે ઊંડાઈ (MEAN sea level-સિેિાશ દરિયા સતિ નીચે નીચે, MSL) 
અને કાંપનયુ ંકંપોસીશન (સંયોજન) નો સમાવશે થાય છે. ડહોળાશ, પ્રકાશ, ખાિાશ, અને ઉષણતામાન, આદશ્ભિીતેિેખમાં 
સમાવી લેવા જોઈએ, પિંતયુ સમયગાળા અનયુસાિ વધયુ પ્રમાણમાં વાિંવાિ માપો લેવાની જરિ પડે છે, જ ેદિમયાન તેમાં ફેિફાિ 
થાય છે અને દરિયાઘાસની વનૃદ્ધ અને અસસતતવન ેઅસિ કિે છે. જ્ાં દરિયાઈ ઘાસ મળી આવે છે તે ઊંડાઈ, અસિ થયાનો 
ઉપયોગી સૂચક બની શકે અને પાણીની કોલમમાં પ્રકાશ પહોંચે તે અનયુસાિ ફેિફાિ થાય છે. 

બીજયુ  ંપગલયુ,ં જીવવજૈ્ાનનક અને પ્રત્ક્ષ પરિબળો જ ેસયુસંગત અને વાહનવયવહાિની રિક્ષટએ પહોંચી શકાય તેવા હોય તેની 
પસંદગી કિવાની અને નમૂના લેવાના કાય્ભક્રમન ેરડઝાઇન કિવો જમેાં આંકડાશાસ્તની રિક્ષટએ અને જીવવવજ્ાનની રિક્ષટએ 
અથ્ભપૂણ્ભ હોય તેવા ફેિફાિોન ેશોધી કાઢવા જથેી દેખિેખના ઓછામાં ઓછા પ્રયાસોની જરિ પડે. માહહતી નો સંરવવત 
ઉપયોગ, માહહતી બાિામાં પયુછવાના શક્ય પ્રશ્ો, અને જવાબની સચ્ાઈ અને ચોકસાઇ ની જરરિયાત, કાંઠા પિની દરિયાઈ 
ઘાસની વસાહત પાસેથી એકઠી કિવામાં આવનાિી માહહતીનો પ્રકાિ નક્ી કિે છે. કાંઠાના સંચાલનના નનણ્ભયોમાં જવાબદાિીની 
વધી િહેલી જરરિયાત ને કાિણ ેવાતાવિણીય અસિન ેમાપવામાટે નમૂના લેવાના કાય્ભક્રમમાં આંકડાશાસ્તીય ઝોક આપવાની 
ઘણી જરિ છે. સિકાિી એજસ્સીઓ અને પિવાળાના ક્ષતે્રના સંચાલકોને દરિયાઈ ઘાસમાં થતાં કયુદિતી ફેિફાિોના વયાપન ે
જાણવાની જરિ છે. ધોવાણ અને માનવ પ્રવશૃ્તિની અસિોન ે– ખાસ કિીન ેવસાહતનો ઘટાડો- ત્ાિપછી સામાન્ય પૃષઠભૂતમના 
ફેિફાિોથી અલગ તાિવી શકાય.

દેખરેખ કાર્મક્રમોનો ધરેર િેરિાર શોધવાનો હોર છે. વાતવારણની દેખરેખનો કાર્મક્રમ જ ેિેરિારોના વાસતવવક 

સતરન ેમાપવા માટે ્ડીઝાઇન કરેલા છે, કાંઠાની સંચાલન સત્તાઓન ેવધારે વવશ્વાસથી નનણ્મર લેવા સમથ્મ કરે 

છે. નીચે વાસતવવક દેખરેખ પદ્ધતતઓનુ ંવવગતવારવાર વણ્મન કરવામાં આવેલું છે. 

6.6.8.3 વસવાટનો નક્ો તૈયાિ કિવો- ઉપગ્હ દશયો અને હવાઈ ફોટોગ્ાફટીના ઉપયોગથી 

દરિયાઈ ઘાસના નનવસનતતં્રોના થિાયી સંચાલન અને સંિક્ષણન ેસંબંધી ડેટાને સમજવા માટે વયવસ્થિત નકશા તૈયાિ કિવા 
અને જયુદા જયુદા અતંિાલોએ ચાલયુ દેખિેખની જરિ છે (વેબ- નનટ્ઝ એટ એટ 2008 ). દરિયાઈ ઘાસના સમયલક્ષી અને 
થિળલક્ષી ફેિફાિોના અભયાસ હજયુ સયુધી કિવામાં આવેલા નથી, ખાસ કિીન ેદૂિના ટાપયુઓ પિ. દરિયાઈઘાસે આવિી લીધેલ 
ક્ષતે્ર માના ફેિફાિોન ેસમજવા માટે, .હાલમાં. સેટેલાઈટ ઈમેજિીન ે, GIS ટેસ્કનક સાથે, એક ખૂબ સાર સાધન ગણવામાં આવે 
છે. (વેબ નનટ્ઝ એટ એટ 2008; નોબી 2010 ) તે ખચ્ભમા પિવડે તેવયુ ંઅને રિોસાપાત્ર છે. 

તાજતેિમાં, િામવેિિમના ટાપયુઓના સમહૂની જીઓમોફભોલોજી (પૃથવીની સપાટીના લક્ષણો અને રોગોલલક માળખા) અને 
દરિયાકાંઠાના સ્તોતોની જાણકાિી માટે હવાઈ ફોટો અને IRS –P6 LISS –III છબી સેસ્સિ નો ઉપયોગ કિીન ેઅભયાસ 
કિવામાં આવેલ હતો. નજિે જોઈને અથ્ભઘટન કિવાની ટેસ્કનક અપનાવવામાં આવેલી અને સેટેલાઈટ ડેટાને જીઓકોડેડ 
(રોગોલલક લક્ષણો, તેના પિની વસતી,વનસપતત વવગિેે) કિવામાં આવેલો. જમીન પિના નનયતં્રણ માટેના બબદયુઓ એકઠા કિવા 
માટે (હાથથી વાપિીશકાય તેવી GPSના ઉપયોગ થી) આ માહહતી ફિીથી રફલડમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલો. જમીન પિના 
નનયતં્રણ માટેના બબદયુઓની મદદથી સેટેલાઈટ ઈમેજિીન ેદયુિસત કિવામાવેલી. રિશયના લક્ષણો ટોન (િંગની ઝાંય), પોત, પેટન્ભ 
અને એસોલસયશેનના આધાિે, દરિયાકાંઠાની દરિયાની સપાટીના ઘણા લક્ષણોની શ્ેણી અને સ્તોતો ઓળખી કઢાયા અને 
નક્શો તૈયાિ કિવામાં આવેલો હતો (નોબી એટ એટ 2010).

બીજો અભયાસ. હવાઈ ફોટોગ્રાફીના ઉપયોગથી ફલેચિ એટ એટ (2009) દ્ાિા ટેકસાસ, યયુ.એસ.એ. માં માં દરિયાઈ 
ઘાસના થિોમાં માનવ સર્જત અને કયુદિતી ખલેલથી થતાં ભૂતમ- દશય ફેિફાિોનયુ ંમૂલ્ાંકન કિવા અને નનિીક્ષણ િાખવા કિવામાં 
આવેલો,દરિયાઈ ઘાસના છીછિા 1-મીટિ જમીન થિ (બેડ) ના લક્ષણો અને ખલેલ પામેલા વવસતાિન,ે શોધી કાઢવા, આકલન 
કિવા અને નનિીક્ષણ કિવા ઉચ્ આવશૃ્તિની િંગીન 



ground feature changes and disturbed areas of shallow sea grass beds. The procedure entailed 
transforming digitized aerial colour film transparencies from the red, green and blue colour space 
to the intensity, hue and saturation colour space; analysing the saturation and/or intensity of the 
imagery and their histograms to identify bare areas; and developing threshold models to separate 
bare areas from vegetated area. 

Maps created using this semi-automated approach had classification accuracies ranging from 
75% to 100%. In a recent study, Nobi et al (2013) estimated the extent of restored sea grass 
habitats at selected islands of Lakshadweep using satellite maps, GIS and field observations. Sea 
grass maps were integrated for the year 2000-2008 specific areas and buffer zones were gener-
ated to delineate the restoration sites.

Attempts have been made to use different site selection models around the world (Kopp et al 
1994; Short et al 2002) as mitigation projects for sea grass losses. Of the possible factors that can 
directly influence the survival of transplanted sea grasses, poor site selection has been identified 
as the major cause (Harrison 1990; Fonseca 1992). 

Thus, it is better to select areas where sea grasses were present in the past for restoration as 
conflicts over site selection, habitat requirements and invasion of other habitats will be avoided 
(Calumpong & Fonseca 2001; Campbell 2002; Katwijk et al 2009).

6.6.8.4 Selection of site

The site is selected to be representative of the sea grass communities in that location. It is useful 
to review any available information on the distribution and status of sea grass meadows in the 
area, region, or country before you start. Good sources of baseline information include aerial 
photographs or earlier maps of sea grass habitat. It is important to use care in choosing a place to 
establish a site for monitoring.

A good monitoring site is

•	 a	sea	grass	meadow	which	is	typical/	representative	of	the	location

•	 a	sea	grass	meadow	that	is	relatively	homogeneous

•	 a	sea	grass	meadow	in	a	place	which	you	can	come	back	to	and	monitor	again	at	regular	
intervals

•	 a	sea	grass	meadow	that	is	removed	from	any	large	obvious	impact	such	as	a	a	dredge	chan-
nel, or a sewage outfall

Selecting a good monitoring site is the first critical step in any monitoring effort. For a site to 
be typical or representative, it should contain the same assemblage of sea grass species found 
throughout the area, reflect the depth range where sea grasses are typically found, and in general 
not be exceptional in any characteristic. 

A homogeneous sea grass site has a fairly even sea grass distribution without large empty 
patches or physical disruptions such as reefs or tidal channels. The need for a homogeneous sea 
grass meadow is to enable the collection of replicate samples reflecting the natural conditions but 
not incorporating a high degree of variability. In this way, long term change can more easily be 
detected. 

Clearly, a site which can be visited without difficulty is preferred since repeat access over the long 
term will be required. Choosing a site away from any large human or natural impact is important 
to insure long-term repeated monitoring without total loss of the sea grass habitat in that location. 
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રફલ્મ ફોટોગ્રાફી, િંગવાળી જ્યાનયુ ંરપાંતિણ, પીક્લ થશ્ભ હોલડ મોડલ (ફોટોના નાનામાં નાના બબદયુન ેપીક્લ કહે 
છે.ધચત્રના બાઈનિીમાં રપાંતિણન ેપીક્લ થશ્ભ હોલડ મોડલકહે છે) GIS (રોગોલલક માહહતી તતં્ર)ને, સંકલલત કિવામાં 
આવેલ હતા. પ્રોસીજિમાં ડીજીટાઇઝ્ડ એરિયલ કલિ રફલ્મ પાિદર્શતા લાલ, લીલી અને બલ ૂિંગની જ્યાએ પરિવત્ભન 
કિી સઘનતા,શેડ અને સતંૃપત િંગ કિવામા આવેલા.: ખયુલલા વવસતાિ (બેિ એરિયા) ને ઓળખવા માટે ઈમેજિીની સતંૃપતતા 
અને/અથવા તીવ્રતા અને તેમના હહસ્ોગ્રામ (ચોિસ ખાનાઓમાં માપ પ્રમાણે દોિેલા) નયુ ંપૃથક્િણ કિેલયુ:ં: ખયુલલા વવસતાિોથી 
વનસપતતવાળા વવસતાિન ેઅલગ કિવા થશ્ભહોલડ મોડલ વવકસાવવામાં આવેલા.

આ અધ્ભ – સવયંવચાલલત અસ્રગમથી તૈયાિ કિેલા નકશાની વગણીકિણ ચોકસાઈ 75% થી લઈને 100% સયુધી હતી. 
તાજતેિના એક અભયાસમાં, નોબી એટ એલ (2013) એ પયુનઃથિાવપત થયેલી દરિયાઈ ઘાસ વસાહતોના વયાપનો અંદાજ 
પસંદ કિેલા ટાપયુ લક્ષદીપમાં કાઢેલો જમેાં સેટેલાઈટ નકશા, .GIS અને ફીલડના નનિીક્ષણોનો ઉપયોગ કિવામાં આવેલ હતો.
દરિયાઈ ઘાસના નકશા 2000-2008 માટે સંકલલત કિવામાં આવેલા િેસ્ોિેશન થિળસ (પયુનઃ થિાવપત થિળ) દશયાવવા માટે 
ચોક્સ વવસતાિ અને બફિક્ષતે્ર ઉપસ્થિત કિવામાં આવેલા હતા. 

દરિયાઈ ઘાસના ઘટાડાને અટકાવવાના પ્રોજકેટ તિીકે:, દયુનનયારિમાં જયુદી જયુદી થિળના લસલેકશનના મોડલનો ઉપયોગ 
કિવાનો પ્રયત્ કિવામાં આવેલ છે (કોપ એટ એલ 1994; શોટ્ભ  એટ એલ 2002) શક્ય પરિબળ જ ેટ્ાસ્સપલાંટેડ (એક 
જ્યાએથી ઉખાડીને બીજી જ્યાએ િોપવયુ)ં દરિયાઈ ઘાસના અસસતતવન ેસીધો અસિ કિેછે તે છે, ખોટયું  થિળ લસલેકશન= તે 
મયુખ્ય કાિણ ઓળખાયયુ ંછે. (હેરિસન 1990; ફોનેસકા 1992). : 

આથી, થિળની પસંદગીમાં એવો વવસતાિ પસંદ કિવો જ્ાં દરિયાઈ ઘાસ પહેલાં અસસતતવ ધિાવતા હતા જથેી થિળ 
પસંદગીની તકિાિ, વસાહતની જરરિયાતો અને બીજી વસાહતોનયુ ંઆક્રમણ ટાળી શકાય. (કાલયુમપોંગ અને ફોનસેકા 2001; 
કેમપબેલ 2002, કેટવવજક એટ એલ 2009).

6.6.8.4 સ્ળની પસંદગી 

એવયુ ંથિળ પસંદ કિવામાં આવેછે જ ેતે થિળમાંના દરિયાઈ ઘાસના સમયુદાયોનયુ ંપ્રતતનનધધતવ કિતયુ ંહોય. તમે શરઆત કિો તે 
પહેલાં જ ેતે વવસતાિ, પ્રદેશ અથવા દેશ ના ઘાસના મેદાનોના વવસતિણ અને સતિ બાબતની, જ ેમાહહતી ઉપલબ્ધ હોય તેની 
સમીક્ષા કિવી ઉપયોગી છે. આધાિ િેખાની માહહતીના સાિા સ્તોતોમાં હવાઈ ફોટોગ્રાફ અથવા દરિયાઈ ઘાસ વસાહતના 
પહેલાંના નકશાનો સમાવશે થાયછે. દેખિેખ માટે થિાવપત કિવાની થિળની પસંદગીમાં ખૂબ કાળજી િાખવી જોઈએ. 

એક સાિી દેખિેખનયુ ં(નનિીક્ષણ માટેનયુ)ં થિળ નીચે મયુજબનયુ ંહોય છે.

•	 એક દરિયાઈ ઘાસનયુ ંમેદાન જ ેથિળનયુ ંલાક્ષન્ણક/ પ્રતતનનધધતવ કિે તેવયું હોવયુ ંજોઈએ 

•	 દરિયાઈ ઘાસનયુ ંમેદાન પ્રમાણમાં એકજ પ્રકાિનયુ ંહોવયુ ંજોઈએ 

•	 દરિયાઈ ઘાસનયુ ંમેદાન એવી જ્યાએ હોવયુ ંજોઈએ કે તમે પાછા આવી શકો અને નનયતમત અતંિાલ ેફિીથી દેખિેખ  
િાખી શકો 

•	 દરિયાઈ ઘાસનયુ ંમેદાન જ ેઘણા મોટા પ્રરાવન ેકાિણ ેદૂિ કિવામાં આવેલ હોય જમે કે એક ડે્જ ચેનલ, અથવા ગટિ જ્ાં 
ખાલી થતી હોય 

સાિી દેખિેખ િાખવા માટેનયુ ંથિળ પસંદ કિવયુ ંતે દેખિેખના પ્રયતનોમાં પહેલયુ ંઆલોચનાત્મક કદમ છે. કોઈપણ થિળ 
લાક્ષન્ણક કે પ્રતતનનધવ કિનારં હોય તે માટે તે દરિયાઈ ઘાસના એકજ પ્રજાતતનો સમહૂ ધિાવતયુ ંહોવયુ ંજોઈએ જ ેસમગ્ર વવસતાિ 
સોંસિો મળી આવતો હોય. તે એ ઉંડાઇ પિ હોવયુ ંજોઈએ જ્ાં દરિયાઈ ઘાસ લાક્ષન્ણક િીતે જોવા મળે છે. સામાન્યિીત ેતે 
લાક્ષન્ણકતામાં કોઈપણ િીતે અપવાદરપ ના હોવો જોઈએ. 

એકસિખી લાક્ષન્ણકતાઓ વાળા દરિયાઈ ઘાસના થિળમાં ઠીક પ્રમાણમાં, મોટા ખાલી ધબબા અથવા રૌતતક અડચણો જવેી 
કે ખડકો અને રિતીની નહેિો લસવાય, ઘાસની વહેંચણી સિખી હોય છે. એકસિખી લાક્ષન્ણકતાઓ વાળા દરિયાઈ ઘાસના 
મેદાનોની જરરિયાત પ્રતતકૃતતના નમૂના નમૂના જ ેકયુદિતી પરિસ્થિતતનયુ ંપ્રતતબબબ પાડે છે પિંતયુ ઉચ્ શ્ેણીની પરિવત્ભનશીલતા 
દશયાવતા નથી તેને એકઠા કિવાની છે. આ િીતે લાંબાગાળાના ફેિફાિો વધાિે સિળ િીતે શોધી શકાય.

સપષટ િીતે, તે થિળ જનેી મયુલાકાત મયુશકેલી વવના કિી શકાય તેને પસંદ કિવામાં આવે છે કાિણકે ત્ાં લાંબા સમય સયુધી 
વાિંવાિ જવયુ ંજરિી િહેશ.ે તે સયુનનલચિત કિવયુ ંઅગત્નયુ ંછે કે લાંબાગાળાની વાિંવાિની દેખિેખથી તે થિળમાં દરિયાઈ ઘાસની 
વસાહતનો સંપૂણ્ભ નાશ ના થઈ જાય, એવી જ્યાએ થિળ પસંદ કિવયુ ંકે જ્ાં મનયુષયનો કે કયુદિતનો મોટા પ્રમાણમાં પ્રરાવ  
ના હોય.



Also, for the monitoring of representative conditions in an area, it is important to avoid an immedi-
ate or point source of impact. The aim of the monitoring is to pick up any broad changes in a sea 
grass community, not necessarily changes between stations within the sea grass community.

6.6.8.4 Laying transect

Transect establishment is important to ensure consistency of the monitoring programme, and is 
done once you have identified the most appropriate monitoring site.

Transect establishment should be achieved with minimum disturbance of the surrounding sea 
grass meadow. 

The transect will be marked with three permanent station markers at stations A, B and C. These 
permanent station markers will be kept throughout the monitoring programme regardless of 
changes in the sea grass community.

Relocating the transect will be made easier by ensuring that the permanent markers are secure, 
and preparing a good sketch map and description of the site, ideally using GPS to identify the ex-
act coordinates. When you prepare the map and description, write it in a way that someone who 
has 8never been to the site could still find it.

6.6.8.5 Monitoring sea grass beds

Sea grass beds are highly productive for fisheries by providing food and shelter for grazing fish 
and a place to grow for algae and invertebrates that the fish feed on. Sea grasses are nursery 
grounds for juveniles of commercial prawns and fishes. 

Monitoring the amount of the sea grasses gives important information for fisheries but sea grass 
beds are naturally variable and some have annual periods of dieback. This should be considered 
and monitoring should be repeated at different times of the year.

Manta towing is rarely possible in sea grass beds as the visibility is too low. Three methods can be 
used: 

A. first is measuring the weight of living material or biomass by removing samples of it. As this 
is destructive, it should only be done in large sea grass beds. Second is a method to visually 
estimate the weight of the sea grass (biomass) by trained divers. Both methods need training 
and laboratory work.

B. A simpler method is to monitor the sea grass area from year to year to see whether they are 
declining or enlarging. This can be done using natural landmarks and marking the outlines of 
the sea grass beds on a map at a very low tide. 

C. Even better is using aerial photography on a sunny day at low tide, when shallow water sea 
grass beds are obvious. Doing this annually at the same time of year will give a good idea of 
change in sea grass beds. Aerial photography will give a good indication of what is happening 
and what are the causes.
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વળી, કોઈ વવસતાિમાં પ્રતતનનધધતવ રપ પરિસ્થિતીની દેખિેખ કિવા, એ અગત્નયુ ંછે કે પ્રરાવનયુ ંતાત્ાલલક અથવા સ્તોતબબદયુ 
ટાળવયુ.ં દેખિેખનો હેતયુ દરિયાઈ ઘાસના સમયુદાયમાં કોઈ મોટા ફેિફાિ થાય તો તેને ધયાન ેલેવાના છે, નહીં કે દરિયાઈ ઘાસના 
સમયુદાયમાં જ બે થિળો વચે્ના ફેિફાિો. 

6.6.8.4  છેદતી િેખાઓ મકૂવી 

તમે જ્ાિે ખૂબજ યો્ય થિળ નક્ી કિી લીધેલ હોય ત્ાિે દેખિેખ િાખવાના કાય્ભક્રમના સાતત્ન ેનનલચિત કિવામાટે 
એકવખત છેદતી િેખાઓ મૂકવી જરિી છે. 

છેદતી િેખાઓ મૂકવાનયુ ંકામ દરિયાઈ ઘાસના મેદાનોના આસપાસના વતાવાિણન ેઓછામાં ઓછી ખલેલ પહોંચે તે િીતે 
કિવાનયુ ંછે.

છેદતી િેખાઓ ત્રણ કાયમી થિળ નોંધણી A,B અને C થી ધચન્ કિવામાં આવશ.ેઆ કાયમી થિળ નોંધણી સમગ્ર દેખરાળ 
કાય્ભક્રમમાં કાયમી િાખવામા આવશ,ે દરિયાઈ ઘાસના સમયુદાયમાં ફેિફાિન ેધયાન ેલીધા વવના. 

કાયમી માક્ભ િ સયુિક્ક્ષત છે તે નનલચિત કિવાથી , અને આદશ્ભ િીતે GPS નો ઉપયોગ કિી, સાિો સે્ચ નક્શો બનાવી અને 
સાિીિીત ેથિળનયુ ંવણ્ભન કિી, ચોક્સ બબદયુઑ નનલચિત કિવાથી છેદતી િેખાન ેપયુનઃ થિાવપત કિવી વધાિે સિળ િહેશે,જ્ાિે 
તમે નક્શો અને વણ્ભન તૈયાિ કિો, એવી િીતે લખો કે જ ેવયકકત ક્યાિેય થિળ પિ ના ગઈ હોય તે પણ શોધી શકે.

6.6.8.5 દરિયાઈ ઘાસના થિની દેખિેખ

દરિયાઈ ઘાસના થિ મચ્છીમાિી માટે અતતશય ઉતપાદક છે, ચિનાિી માછલીઓને ખોિાક અને આશિો પ્રદાન કિે છે અને 
દરિયાઈ શેવાળ અને અમરેદંડી પ્રાણીઓન ેવૃનદ્ધની જ્યા આપે છે, જને ેમાછલીઓ ખાય છે. દરિયાઈ ઘાસના વયાપાિ માટેના 
ઝીંગા અને માછલીઓના ઇંડા માટે ઉછેિના કેનરિની જમીન છે. 

દરિયાઈ ઘાસના જથથાન ેદેખિેખ કિવાથી મત્ય ઉદ્ોગ માટે અગત્ની માહહતી મળે છે પણ દરિયાઈ ઘાસના થિ કયુદિતી િીતે 
પરિવત્ભનશીલ હોય છે અને કોઈને વાર્ષક મતૃ્યુ પ્રરક્રયા સમય હોય છે. આને ધયાનમાં લેવયુ ંજોઈએ અને દેખિેખ વષ્ભના જયુદા 
જયુદા સમયે વાિંવાિ કિવી જોઈએ. 

દરિયાઈ ઘાસના થિમાં દેખિેખ રા્યજે શક્ય છે કેમકે દૃશયતા ખૂબ ઓછી હોય છે. ત્રણ પદ્ધતતઓનો ઉપયોગ કિી  
શકાય છે.

A. પ્રથમ, તેના નમૂનાઓને દૂિ કિીન ેજીવવત સામગ્રીનયુ અથવા જીવરાિનયુ ંવજન માપવાનયુ ંછે. તે નાશવતં હોવાથી તે ફકત 
મોટા દરિયાઈ ઘાસના થિોમાં કિવયુ ંજોઈએ. બીજયુ  ંઆખંોથી જોઈને દરિયાઈ ઘાસના વજન (જીવરાિ) નો અંદાજ તાલીમ 
પામેલા ડાઇવસ્ભ દ્ાિા કાઢી શકાય. બંને પદ્ધતતઓમાં તાલીમ અને લેબોિેટિીનયુ ંકાય્ભ િહેલયુ ંછે.

B. સાદી પદ્ધતત એ છે કે દરિયાઈ ઘાસના વવસતાિ વષભો વષ્ભ મોનીટિ કિવા અને જોવયુ ંકે તે ઘટી િહ્યા છે કે વધી િહ્યા છે. 
કયુદિતી લેંડમાક્ભ  અને દરિયાઈ ઘાસના થિોની રપિેખા બહૂ ઓછી રિતી હોય ત્ાિે એક નકશા પિ દોિીન ેઆ કિી 
શકાય છે. 

C. વધાિે સારં છે કે ઓટ વખત ેસૂય્ભ પ્રકાશવાળા રદવસ,ે જ્ાિે છીછિા પાણીના દરિયાઈ ઘાસ સપષટ દેખાતા હોય, ત્ાિે 
હવાઈ છબીનો ઉપયોગકિવો. આવયુ ંદિ વષવે, વષ્ભના એજ સમયે કિવાથી દરિયાઈ ઘાસના થિમાં ફેિફાિનો સાિો ધચતાિ 
આપશે. હવાઈ છબી શયુ ંબની િહ્યુ ંછે અને શયુ ંકાિણો છે તેનો સપષટ સંકેત આપશે.



6.6.8.6 Sea grass monitoring sheet
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6.6.8.6  દરિયાઈ ઘાસની દેખિેખ માટેનયુ ંપત્રક

િષારીખ: સમય : થિળ : થિળ :

મોસમ : શરૂઆિનો સમય: અિંનો સમય :
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6.6.9 Seaweeds 

Seaweeds are a fascinating and diverse group of organisms living in the earth’s ocean. ‘They 
can be found attached to rocks in the intertidal zones, washed up on the beaches, in giant 
underwater forests, and floating on the ocean’s surface. They can be very tiny, or quite large, 
growing to more than 20 metres in length. 

Though they have many plant-like features, they are not true vascular plants. They are 
macro algae which comes under the kingdom Protista that means they are neither plants 
nor animals. Seaweeds are not grouped with the true plants because they lack a specialized 
vascular system, roots, stems, leaves and enclosed reproductive structures such as flowers 
and cones. However, like true plants, seaweeds are photosynthetic; they convert energy from 
sunlight into the materials needed for growth. Within their cells seaweeds have the green pig-
ment chlorophyll, which absorbs the sunlight they need for photosynthesis. Chlorophyll is also 
responsible for the green colouration of many seaweeds. In addition to that some seaweeds 
contains other light absorbing pigments. Theses pigments can be red, blue, brown or golden 
and are responsible for the beautiful colouration of red and brown algae. 

Instead of roots seaweeds have holdfasts, which attach them to the seafloor. A hold fast is not 
necessary for water and nutrient uptake, but is needed as an anchor. Holdfast are made up 
of many fingerlike projection called haptera.

The stalk or stem of a seaweed is called a stipe. The function of the stipe is to support the 
rest of the plant. The structure of the stipe varies among seaweeds; they can be flexible, stiff, 
gas filled, very long, short or completely absent. 

The leaves of seaweeds are called blades. The main function of the blades is to provide a 
large surface for the absorption of sunlight. In some species the blades also support the re-
productive structure of the seaweed. Some seaweeds have only blade, which may be divided, 
while other species have numerous blades. 

Many seaweeds have hollow, gas-filled structures called floats or pneumatocysts. These help 
to keep the photosysnthetic structure of the seaweeds buoyant so they are able to absorb 
energy from the sun. 

The term thallus refers to the entire part of the seaweed. 

The thick masses of seaweeds provide an environment for a distinctive and specialized group 
of marine animals and plants, many of which are not found elsewhere. The beds of the dif-
ferent seaweeds provide feeding, breeding grounds and shelter for many micro and macro 
organisms including fishes and thus have a significant role in the food chain. 

Sargassum is unique in that it is actually two things at once, a species of alga individually, 
and collectively a habitat for a large and diverse community of marine life.

Sargassum is the genus of numerous species of brown algae found throughout the world’s 
tropical and temperate oceans. It is commonly found along the Indian coast wherever there 
are sheltered habitats. It is commonly known as seaweed.

Most people who have ever visited, either Sindhudurg or Ratnagiri coast in Maharashtra or 
Goa or spent any time strolling the beaches have seen Sargassum washed ashore. It is a 
common sight for snorkelers or scuba divers in Sindhudurg. It is characterised by berry-like 

6.6.9 દરિયાઈ વનસપતત 

દરિયાઈ વનસપતત તે પૃથવીના સમયુરિમાં િહેતા મોહક અને વવવવધ સમહૂના સજીવો છે. ‘તે આતંિ રિતી ક્ષતે્રમાં ખડકો 
સાથે ચોંટેલા, િેતાળ દરિયાકાંઠા પિ ધોવાયેલા, પાણીની અંદિના વવશાળ જગંલોમાં, અને દરિયાની સપાટી પિ તિતા 
જોવા મળે છે. તે ખૂબ નાના અથવા ઘણા મોટા 20 મીટિથી વધાિે લંબાઈના હોઇ શકે છે. 

તેમના ઘણા લક્ષણો વનસપતત જવેા છે, છતાં તે ખિી સંવહનતતં્રવાળી વનસપતત નથી. તે વવશાળ દરિયાઈ શેવાળ છે 
જ ેસૃક્ષટ પ્રોટીસટા હેઠળ આવે છે. તેનો અથ્ભ કે તે ના તો વનસપતત છે કે ના તો પ્રાણી છે. દરિયાઈ વનસપતતન ેખિી 
વનસપતતના સમહૂમાં લેવામાં આવતી નથી કાિણ કે તેમાં ખાસ સંવહન તતં્ર, મૂળ, પ્રકાંડ, પણ્ભ, અને આવિેલી પ્રજનન 
સંિચના ધિાવતા નથી જમે કે પયુષપો અને કોન (ફળો). પિંતયુ, ખિી વનસપતતની માફક, દરિયાઈ વનસપતત પ્રકાશ સશંલષેક 
છે, તે સૂય્ભ પ્રકાશની શકકતથી વનૃદ્ધ માટે જોઈતા તતવો બનાવે છે. તેમના કોષમાં દરિયાઈ વનસપતતના હરિતકણો હોય છે 
જ ેપ્રકાશ સશંલષેણ માટે જરિી સૂય્ભપ્રકાશનયુ ંશોષણ કિે છે. ઘણી દરિયાઈ વનસપતતના લીલા િંગ કલોિોરફલન ેકાિણ ે
હોય છે. ઉપિાનત અમયુક દરિયાઈ વનસપતતન ેબીજા પ્રકાશ શોષણ કિનાિા િંગરિવય હોય છે. આ િંગરિવય લાલ, વાદળી, 
ભૂિા, અથવા સોનિેી િંગના હોઇ શકે છે જનેા કાિણ ેદરિયાઈ શેવાળને લાલ અને ભૂિા સયુંદિ િંગો મળે છે. 

મૂળની જ્યાએ દરિયાઈ વનસપતતની મજબતૂ પકડ તતંયુ હોય છે, જ ેદરિયાના તયળયા સાથે ચોંટી જાય છે. એ મજબતૂ 
પકડ પાણી અને પોષક પદાથભોના શોષણ માટે નથી, પણ એક લંગિ તિીકે કામ કિે છે. એ મજબતૂ પકડ તતંયુ ઘણા લાંબી 
આંગળીઓ જવેા બહાિ નનકળતા રાગો ધિાવ ેછે જને ેહેપટેિા કહે છે.

દરિયાઈ વનસપતતના સ્ોક કે પ્રકાંડને સ્ાઈપ કહે છે. સ્ાઈપનયુ ંકાય્ભ બાકીના િોપાન ેટેકો આપવાનયુ ંછે. સ્ાઈપનયુ ંબંધાિણ 
દરિયાઈ વનસપતત વચ્ ેઅલગ અલગ હોય છે, એ વળી શકે તેવા કડક, વાયયુ રિેલા, બહયુ લાંબા, ટંૂકા, અથવા સંપૂણ્ભ 
પણે ગિેહાજિ હોય છે.

દરિયાઈ વનસપતતના પાંદડાને બલેડ કહે છે. બલેડનયુ ંમયુખ્ય કાય્ભ સયૂ્ભપ્રકાશ માટે મોટી સપાટી પ્રદાન કિવાનયુ ંછે. અમયુક 
પ્રજાતતઓમાં બલડે દરિયાઈ વનસપતતના પ્રજનતતં્રને પણ આધાિ આપે છે. અમયુક દરિયાઈ વનસપતતન ેફકત બલેડ હોય છે, 
જનેા રાગ કિી શકાય છે, જ્ાિે બીજી પ્રજાતતઓન ેઘણી બલેડ હોય છે.

ઘણી દરિયાઈ વનસપતતનયુ ંપોલયુ,ં વાયયુ રિેલ ૂમાળખયુ ંહોય છે જને ેફલોટ અથવા નૂ્મેટોલસસ્ કહે છે. જ ેદરિયાઈ 
વનસપતતના પ્રકાશસશંલષેણ માળખાને તિતયુ િાખવામાં મદદ કિે છે તેથી તે સૂય્ભમાથી શકકત શોષી શકે છે.

દરિયાઈ વનસપતતના સંપૂણ્ભ રાગન ેથેલસ શબ્દથી ઓળખવામાં આવે છે. 

દરિયાઈ વનસપતતના જાડા જથથા વવક્શષટ અને ખાસ સમહૂના દરિયાઈ પ્રાણીઓ અને વનસપતતન ેવાતાવિણ પ્રદાન કિે 
છે, જમેાના ઘણા બીજ ેક્યાંય જોવા મળતા નથી. જયુદી-જયુદી દરિયાઈ વનસપતતના થિ ઘણા વવશાળ અને સૂક્ષ્મ સજીવોને- 
માછલી સહહત- ખોિાક, સંવધ્ભન જમીન અને આશિો પ્રદાન કિે છે. આથી તેનો ખોિાક શૃંખલામાં નોંધપાત્ર ફાળો છે. 

સાિગેસમ (Sargassum) અનન્ય છે જમેાં ખિેખિ બે બાબતો એક સાથે છે, તે વયકકતગત િીત ેદરિયાઈ શેવાળની એક 
પ્રજાતત છે, અને સમહૂમાં તે મોટા અને વવવવધ દરિયાઈ જીવોના સમયુદાયો માટે એકવસાહત છે. 

સાિગેસમ (Sargassum) તે ઘણી બ્ાઉન દરિયાઈ શેવાળ પ્રજાતતઓની પ્રજાતત છે. સમગ્ર વવવિમાં, ઉષણ અને 
સમશીતોષણ કહટબંધમાં તે મળી આવે છે. તે રાિતના દરિયાકાંઠા પિ જ્ાં જ્ાં આલશ્ત વસાહતો છે, ત્ાં સામાન્ય િીત ે
મળી આવે છે. તે દરિયાઈ વનસપતત તિીકે સામાન્ય િીતે ઓળખાય છે

મોટા રાગના લોકો જઓે મહાિાષટ્ના લસધયુદયુગ્ભ અથવા િત્ાશ્ગિીના દરિયાકાંઠા અથવા ગોવાના િેતાળ દરિયાકાંઠા 
પિ લટાિ માિવા નીકળયા હોય તેમણે કાંઠા પિ ધોવાયેલી સાિગેસમ (Sargassum) પળેલી જોઈ હશ.ે લસધયુદયુગ્ભના 
સનોકલ્ભસ્ભ અને સૂ્બા ડાઇવસ્ભ માટે તે સામાન્ય દશય છે. તે બેિી જવેા ન્ૂમેટોસાઇટ્સ (તિતા) અને જાડા પાંદડા જવેી 
બલેડ, ખૂબ ડાળીઓવાળા



pneumatocysts (floats) and thick leaf-like blades that almost resemble a bunch of leafy grapes 
with its highly branched stems. It is attached to the hard substratum with the help of holdfasts. 
The floats on Sargassum are filled mostly with oxygen with some nitrogen and carbon dioxide 
present and are what give the plant its buoyancy and this fragile plant stands tall in water forming 
forest-like structures in the water. This provides food and cover for a large and diverse assembly 
of juvenile fishes and endangered invertebrates such as sea horses.

Assessment and monitoring

The occurrence of Sargassum in Indian waters is from the intertidal region to a depth of 10 me-
tres, depending on the penetration of light. In Maharashtra (Ratnagiri and Sindhudurg) and Goa, 
Sargassum occurs at depths up to 5 metres. 

In order to collect representative data of each Sargassum bed, multiple transects shall be laid 
which are  parallel to each other, perpendicular to the shore and separated from each other by a 
reasonable distance. The length of a transect depends upon the width of the Sargassum bed and 
extends to the outer limits of the beds where the Sargassum disappears. All transect points shall 
be established with their coordinates recorded using a GPS. At each station the presence or ab-
sence of Sargassum shall be recorded. GPS can be used to record polypoint data in the field by 
walking/snorkelling or by boat. These data are inputted into a GIS software to calculate the total 
area and polygon of each species of Sargassum beds. The coverage of Sargassum at the study 
sites is estimated at 5 metre intervals along the transect. A quadrat (50×50 cm2) divided into 25 
squares (10×10 cm2) is placed on the substratum, and the coverage of Sargassum in each of the 
25 squares is scored. The percentage cover of Sargassum in each quadrat is estimated according 
to the weighted average of the scores of the 25 squares.  The Production of Sargassum is calcu-
lated by the equation: P = BxAxC [where P (kg): production; B (kg/ m2): fresh biomass; A: total 
area (m2); C (%): coverage] Samples for biomass determinations are also collected at each sam-
pling date, weighted and transported to the laboratory. In the laboratory, these biomass samples 
are rinsed with fresh water, and the length of branches is measured before drying. Sargassum 
samples are then dried at 60 for 24 hours to constant dry weight.
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પ્રકાંડ અને લગરગ એક રિાક્ષના પાંદડાવાળા ઝૂમખા જવેી લાગે છે. તે મજબતૂ પકડના તતંયુની મદદથી સખત તયળયા સાથે 
ચોંટેલી જોવા મળે છે. સાિગેસમ (Sargassum) ના ફલોટ, પ્રાણવાયયુથી, થોડા નત્રવાયયુથી અને અંગાિવાયયુથી રિેલાહોઈ 
છે જ ેફલોટન ેતિલતા પ્રદાન કિે છે અને આ બટકણયુ ંછોડ પાણીમાં ઊચયુ ંઊભયુ ંિહે છે જ ેપાણીમાં જગંલ જવેયુ માળખયુ ંઊભયુ ં
કિે છે. તે બાળ માછલીઓના મોટા અને વવવવધ સમહૂોને, અસસતતવના જોખમવાળા અમેરદંડીઓને જમેકે દરિયાઈ ઘોડા (સી 
હોસ્ભ)ને ખોિાક અને આશ્ય પૂિો પાડે છે.

આકલન અને નનિીક્ષણ 

રાિતના દરિયામાં સાિગેસમનયુ ંઅસસતતવ આતંિરિતી વવસતાિથી લઈને પ્રકાશના પ્રવશેના આધાિે 10 મીટિની ઊંડાઈ સયુધી 
છે, મહાિાષટ્માં ( િત્ાશ્ગિી અને લસધયુદયુગ્ભ) અને ગોવામાંસાિગેસમ 5 મીટિની ઊંડાઈ સયુધીમાં મળે છે. 

સાિગેસમના દિેક થિ નો પ્રતતનનધતવ માહહતી એકઠો કિવા, ઘણી છેદતી િેખાઓ મૂકવી પડશે જ ેએકબીજાથી સમાંતિે 
હોય, કાંઠાથી કાટખૂણે હોય, અને એક બીજાથી વાજબી અતંિે દૂિ હોય. છેદતી િેખાની લંબાઈ સાિગેસમ થિ ની પહોળાઈ 
પિ આધાિ િાખ ેછે અને થિની બહાિની બાજયુ સયુધી લંબાઈ છે જ્ાં સાિગેસમ (Sargassum)  (દેખાતી નથી) પૂિી થાય 
છે.દિેક છેદતી િેખાના બબદયુ, તેમના કો ઓર્ડનેટ GPS ના ઉપયોગથી નોંધીને નનલચિત કિવા જોઈએ. દિેક સે્શન ેસાિગેસમ 
(Sargassum) ની હાજિી કે ગેિહાજિી નોંધવી જોઈએ. GPS ના ઉપયોગથી ઘણાબબદયુઓનો (પોલીપોઈંટ) માહહતી રફલડમાં 
ચાલીને/ સનોકકે લલગ અથવા બોટથી નોંધવો જોઈએ. આ માહહતી GIS સોફ્ટવિેમાં કયુલ વવસતાિની અને દિેક સાિગેસમ 
પ્રજાતતના પોલીગોન (બહયુકોણ) ની ગણતિી કિવા નાખવામાં આવે છે.અભયાસની થિળ ઉપિ સાિગેસમ (Sargassum) નો 
આવિી લીધેલ ક્ષતે્ર છેદતી િેખાઓ સાથે 5 મીટિના અતંિાલમાં છે. એક સમચોિસ (50x 50) સેમી2: (10 X 10) સેમી2 
ના 25 સમચોિસ માં વહેંચવામાં આવે છે અને તયળય ેમૂકવામાં આવે છે.અને દિેક 25 ચો.મી. માં સાિગેસમ (Sargassum) 
એ કેટલયુ ંઆવિી લીધેલ છે તેનો િેકોડ્ભ  નોંધવામાં આવે છે. દિેક ચોિસમાં કેટલા ટકા સાિગેસમ (Sargassum) એ આવિી 
લીધેલ છે તેની નોંધ કિવામાં આવે છે. દિેક ચોિસમાં, સાિગેસમ (Sargassum) ની ટકાવાિી , 25 ચોિસોનાં સ્ોિ ની વેટેડ 
એવિેજ (સિાસિી) થી અંદાજવામાં આવે છે. સાિગેસમ નયું ઉતપાદન સમીકિણ P= BxAxC [જ્ાં P(kg) ઉતપાદન, B (kg /
m2) તાજો જીવરાિ; A કયુલ ક્ષતે્રફળ (m2) ; C (%) કવિેજ-આવિી લીધયુ ંતે). જીવરાિ નક્ી કિવા માટેના નમૂના નમૂના 
દિેક નમૂના લીધાની તાિીખે એકઠા કિવામાં આવે છે અને લેબોિેટિી ને મોકલવામાં આવે છે. લેબોિેટિીમાં આ જીવરાિના 
સેમપલન ેતાજા પાણીથી વીંછળવામાં આવે છે અને સયુકવતા પહેલાં દિેક ડાળીની લંબાઈ માપવામાં આવે છે. સાિગેસમના 
નમૂના નમૂના 60 રડગ્રી એ 24 કલાક સયુધી સયુકવવામાં આવે છે, જથેી સતત સિખયુ સૂકયું  વજન લઈશકાય. 





6.6.10  Methods of assessing sea mammals

Common objectives of marine mammal monitoring programmes are to characterise species 
distribution and density in a given area, monitor the status of the population, monitor the 
impact of anthropogenic activities or biological events, or to examine the spatial and temporal 
habitat use to identify important areas for marine mammals, such as for feeding or breeding 
grounds.  

Marine mammals in Indian waters includes Cetaceans (Whales, Dolphins and 
Porpoise) and Dugong.

6.6.10.1 Basics of mammal assessment and monitoring

As sightings of marine mammals are comparatively rare, they are treated a little differently 
and shall collect data through systematic line transect survey following distance sampling 
procedure to estimate the absolute abundances of cetaceans population from visual sighting 
data (Johansen et. al., 2012; Hiby and Hammond 1989) in addition to that, Genetic, pho-
tographic, acoustic, and behavioral information of cetaceans can also be collected from the 
vessel. 

The method involves 300 m (or 500 m) wide strip transects operated only on one side the 
ship (fig). Longitudinally, the transects are subdivided into so-called observation periods (e.g. 
2, 5 or 10 minute intervals) and the sightings (marine mammals) are grouped under these 
periods. No matter where marine mammals are sighted (inside or outside the transect strip), 
they are always recorded. However, during active survey focus is directed to the 180° ahead 
of the ship. Further, the angle relative to the course of the ship and the direct distance in 
meters to marine mammals are always recorded (Johansen et. al., 2012)

Schematic representation of the survey methodology. In the illustrated case observation 
periods are 2 minutes long and snapshot counts are made every minute (two snapshots per 
observation period).

Schematic representation of the survey methodology. In the illustrated case observation 
periods are 2 minutes long and snapshot counts are made every minute (two snapshots per 
observation period).

6.6.10.2 Survey components

A marine mammal survey has three components:

•	 Number	of	transects

•	 Number	of	observation	periods

•	 Observation	period	can	hold	a	number	of	different	sightings

6.6.10  દરિયાના સસતન પ્રાણીઓનયુ ંઆકલન 

દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓના નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમના સામાન્ય ઉદે્શ પ્રજાતતઓના, આપેલા વવસતાિમાં પ્રસિણ અને ઘનતા 
ના લક્ષણો વણ્ભવવા, વસતીના દિજજાનયુ ંનનિીક્ષણ કિવયુ,ં માનવીય પ્રવૃશ્તિઓ અથવા જીવવજૈ્ાનનક બનાવોની અસિનયુ ં
નનિીક્ષણ કિવયુ,ં અથવા અવકાશી અને સમયલક્ષી વસાહતોનો ઉપયોગ દરિયાઈ સસતન પ્રાણીઓના અગત્ના વવસતાિ 
ઓળખવા માટે તપાસવો, જમે કે ખોિાકના અને સંવધ્ભનના મેદાન.  

ભારતના સમદુ્રમાં દફરરાઈ સસતનોમાં (વે્લ, ્ડોનલ્ફનસ અને પોરપોઇસ) અને ્ુડગોંગનો સમાવશે 
થાર છે.

6.6.10.1 સસતનોનયુ ંઆકલન અને નનિીક્ષણ – પાયાની બાબતો 

દરિયાઈ સસતનો સિખામણીમાં રા્યજે દેખાતા હોવાથી, તેમને અલગ િીતે ગણવામા આવે છે અને તેનો માહહતી 
વયવસ્થિત લાઇન છેદતી િેખાના મોજણી - રડસ્સ્સ સેમપલલગ પદ્ધતત દ્ાિા એકઠો કિવામાં આવે છે, કેહટ્સયસ્સ- સસતન 
વે્લ ડોસ્ફિન વવ. ની વસતીનો નનિપેક્ષ વયાપકતાનો અંદાજ નજિે જોયેલા માહહતી દ્ાિા કાઢવામાં આવે છે. (ઝોનસન  
એટ એલ, 2012: હાઇબી અને હેમોંડ 1989)), તદઉપિાંત, આનયુવયંષક, ફોટોગ્રારફક, ધવનન, અને વત્ભણૂકન ેલગતી 
માહહતી , વેસલ (શીપ) પિથી પણ મળેવી શકાય. 

આ પદ્ધતતમાં 300m (અથવા 500m) છેદતી િેખાનો પહોળો પટ્ટો ફકત વહાણની એકજ બાજયુ થી સંચાલન કિી (દશય). 
લંબાઈમાં, છેદતી િેખાઓ ને જને ેનનિીક્ષણ સમય કહેવામા આવે છે (દા.ત. 2,5 અથવા 10 તમનનટના અતંિાલ)ે તેમાં 
પેટા વવરાલજત કિવામાં આવે છે અને (દરિયાઈ સસતનન)ે નજિે જોવાનયુ ંઆ સમયમાં ગૂ્પ કિવામાં આવે છે. દરિયાઈ 
સસતનો જ્ાં પણ જોવા મળે (છેદતી િેખાના પટ્ટાની અંદિ કે બહાિ) તે હમશેા નોંધવામાં આવે છે. પિંતયુ, 180° જહાજની 
આગળ સરક્રય મોજણી વખત,ે ધયાન કેન્નરિત કિવામાં આવે છે. ઉપિાંત, જહાજના રટના સંબંધમાં કોણ (ખૂણો), અને 
દરિયાઈ સસતનનયુ ંસીધયુ ંઅતંિ હમશેા મીટિમાં નોંધ કિવાનયુ ંિહેશ.ે (ઝોનસન એટ એલ, 2012)

મોજણી પદ્ધતતની આકૃતતમાં િજૂઆત: ઉપિોકત દશયના કેસમાં નનિીક્ષણ સમય 2 તમનનટ લાંબો છે અને સનેપશોટની 
ગણતિી દિ તમનનટે કિવામાં આવે છે ( બે સનેપ શૉટ દિેક નનિીક્ષણ સમય માટે)

મોજણી પદ્ધતતની આકૃતતમાં િજૂઆત: ઉપિોકત દશયના કેસમાં નનિીક્ષણ સમય 2 તમનનટ લાંબો છે અને સનેપશોટની 
ગણતિી દિ તમનનટે કિવામાં આવે છે ( બે સનેપ શૉટ દિેક નનિીક્ષણ સમય માટે) 

6.6.10.2 મોજણીના ઘટકો 

એક દરિયાઈ સસતનોના મોજણીમાં ત્રણ ઘટકો હોય છે:

•	 છેદતી િેખાઓની સખં્યા 

•	 નનિીક્ણ સમયની સખં્યા

•	 નનિીક્ષણ સમય ઘણા જયુદા જયુદા સાઇટટગ (જોવાનયુ)ં ધિાવી શકે.

ઓછામાં ઓછો 2 તમનનટનો નનફરક્ષણનો સમર 
ગાળો (શરૂઆતના સમર 15.42 થી ઓળખાર)

સનેપ શૉટ
ક્ષેરિ 

સનેપ શૉટ
ક્ષેરિ ટ્ાન સેક્ટ બંધ 

ટ્ાન સેક્ટ બંધ 

છેદતી દોરી શરૂ છેદતી દોરી રોકાણ 

યુટીસી ટાઈમ 

શીપ રૂટ 

300 m છેદતી દોરી સ્્ટીપ 
ક્શપની એક બાજુ 

બેન્ડ 4 

બેન્ડ 3 

અતંર

અતંર
અતંર બેન્ડ 2 

બેન્ડ 1 અતંર



Types of transects 

Two different transect types are used: one with a strip width of 300 metres (type A), and one with 
a strip width of 500 metres (type B). The use of type A as the default transect type is recom-
mended. Type B is only to be used if the following conditions are true: the observer is experi-
enced, visibility is excellent, and the encounter rate is low. The two different transect types should 
never be used on the same transect. If conditions change and it is decided to alter the transect 
type, then stop the current transect and start a new one using the new transect type. Don’t forget 
to note the transect type on the recording sheets as it is essential in terms of knowing the size of 
the area covered (the strip width).

Visual census

The historical and still standard method for taking a census of marine mammals is visual survey-
ing. This is done from aircraft, boats, or shore-stations, or on rare occasions from kites, balloons 
or remote-controlled planes. Visual surveys are normally done along line transects (e.g. Morgan 
1986, Palka and Pollard 1999).  Subsequent biostatistical modelling is used to estimate the total 
number of animals in a population from the number of animals seen.
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છેદિી રેખષાઓનષા પ્રકષાર

બે પ્રકાિની જયુદી જયુદી િીતે છેદતી િેખાઓનો ઉપયોગ કિવામાં આવે છે એક જમેાં પટ્ટાની પહોળાઈ 300 મીટિ હોય છે (પ્રકાિ 
A), અને બીજી જમેાં પટ્ટાની પહોળાઈ 500 મીટિ હોય છે (પ્રકાિ B ). પ્રકાિ A નો ઉપયોગ મૂળભતૂ છેદતી િેખા તિીકે 
રલામણ કિવામાં આવે છે. ટાઈપ B ફકત તોજ ઉપયોગમાં લેવાનો છે જો નીચે દશયાવેલ શિતો ખિી હોય: નનિીક્ષક અનયુરવી 
હોય, દશયતા ખૂબ સાિી હોય, અને મળી આવવાનો દિ ઓછો હોય. એક જ છેદતી િેખા સવવેમાં બે જયુદા જયુદા પ્રકાિના છેદતી 
િેખા ક્યાિેય વાપિવા ના જોઈએ. જો પરિસ્થિતત બદલાય, અને છેદતી િેખા પ્રકાિ બદલવાનો પ્રશ્ ઊરો થાય તો ચાલયુ છેદતી 
િેખાન ેબંધ કિો અને નવો શર કિો –નવી છેદતી િેખા છેદતી દોિી ટાઈપ નો ઉપયોગ કિીન.ેનોંધ કિવાના પત્રક પિ પિ છેદતી 
િેખા છેદતી દોિી ટાઈપ લખવાનયુ ંભૂલતા નહીં કાિણ કે તે આવિી લીધેલા વવસતાિનયુ ં(પટ્ટાની પહોળાઈ) માપ લેવા માટે  
જરિી છે.

નજરે જોઈને િસિીગણત્રી 

ઐતતહાલસક અને હજયુ પણ દરિયાઈ સસતનોની વસતી ગણતિીની પ્રમાન્ણત પદ્ધતત નજિે જોઈને મોજણી કિવાની છે. આ 
વવમાનમાથી, હોડીઓ, અથવા કાંઠાના થિળો, અથવા રા્યજે અમયુક પ્રસંગોએ પતંગોથી, બલૂનથી અથવા દૂિથિ નનયતં્રણ 
વવમાનથી કિવામાં આવે છે. નજિે જોઈને કિવાના મોજણી સામાન્યિીત ેલાઇન છેદતી િેખા છેદતી દોિી સાથે કિવામાં આવે 
છે. (દા.ત. મોગ્ભન 1986, પલકા અને પોલાડ્ભ  1999). પાછળથી જવૈ- આંકડાકીય નમૂનાનો નો ઉપયોગ કિીન ેજોયેલા 
પ્રાણીઓની સખં્યા પિથી વસતીમાં કયુલ પ્રાણીઓનો અંદાજ કાઢવામાં આવે છે.



6.6.11  Coral reef 

Coral reefs are among the most diverse and productive commu-
nities on Earth. They are found in the warm, clear and shallow 
waters of tropical oceans worldwide. The coral reefs are primarily 
created by reef building corals and various types of calcareous 
algae. The reef framework is formed by massive deposits of hard 
calcium carbonate skeletons, which are mostly secreted by living 
corals and calcareous algae. Reef building corals are of particular 
importance because they generate much of the three-dimensional 
shapes and structure that characterise the reef habitat and they 
are the foundations and origin of thousands of oceanic islands. 

6.6.11.1 What to assess and monitor in coral reefs

Examination of coral reef health and resilience, in an attempt to 
identify strategies that could be incorporated into management to 
enhance the ecological resilience of these ecosystems, is a recent 
focus of applied coral reef research. 

Measurements of coral demographics, mortality and recruitment 
are combined with assessments of benthic cover types, biomass 
of algal functional groups, population structure of commercially 
valuable and ecologically relevant reef fishes, and environmental 
resilience indicators determined using a standardized, rapid quan-
titative survey protocol. 

Concurrent ground truthing is used to define the bathymetry, 
identify habitat classes and their spatial distribution and extent, 
characterize dominant species assemblages, substrate types and 
underlying geomorphology and create high-resolution habitat 
maps.
 

The assessments provide information on 

(1)  the status of coral reefs and species that create and help 
maintain the health of the reefs and associated habitats; 

(2)  local and regional threats, causes, impacts, and potential miti-
gation strategies; and 

(3)  patterns of recovery from past disturbances. Coral reef data 
are compiled into a geographic information system (GIS) da-
tabase with satellite imagery, habitat maps and other physical 
and oceanographic GIS data layers, producing a landscape-
scale tool useful for marine spatial planning.

6.6.11  પિવાળાના ખ્ડકો 

દયુનનયામાં પિવાળાના ખડકો ખૂબ વવવવધતાવાળા અને ઉતપાદક સમયુદાય છે. તે 
દયુનનયારિમાં ઉષણકહટબંધમાં ગિમ, ચોખખા અને છીછિા પાણીમાં જોવા મળે છે. 
પિવાળાના ખડકો પ્રાથતમક િીતે ખડક બાંધવાવાળા પિવાળા અને વવવવધ પ્રકાિની 
કેલશયમ સ્તાવવાળી દરિયાઈ શેવાળ દ્ાિા બાંધવામાં આવે છે. ખડકોનયુ ંમાળખયુ ંસખત 
કેલ્શિયમ કાબભોનેટના(જ ેખાસ કિીન ેખડક બાંધવાવાળા પિવાળા અને ઘણા પ્રકાિની 
કેલશયમ સ્તાવવાળીદરિયાઈ શેવાળ ના સ્તાવોથી ઉતપન્ થાય છે) હાડવપજિોના ખૂબ 
મોટા પ્રમાણમા રિાવાથી બંધાય છે. ખડક બાંધવાવાળા પિવાળા ખાસ અગત્ના છે 
કેમકે તે વત્ર-પરિમાણીય આકાિ અને માળખયુ ંઆપે છે જ ેખડકની વસાહતનયુ ંલક્ષણ છે 
અને તેઓ સમયુરિના હજાિો ટાપયુઓના પાયા અને ઉદરવથિાન છે 

6.6.11.1 પિવાળાના ખ્ડકોમાં શેનયુ ંઆકલન અને નનિીક્ષણ કિવયુ ં

પિવાળાના ખડકોની તનદયુિસતી અને સ્થિતતથિાપકતાની તપાસ, તે નનવસનતતં્રની 
પારિસ્થિતતક સ્થિતતથિાપકતા વધે તેના માટે એવી વયહૂિચના ઓળખવાનો એક પ્રયત્ 
છે જને ેસંચાલનમાં સામેલ કિવી જોઈએ, જનેા પિ તાજતેિમાં પ્રયોલજત પિવાળા 
સશંોધનોનયુ ંધયાન કેન્નરિત થયેલયુ ંછે.

પિવાળાની વસતીવવષયક, મિણાધીનતા, અને નવા પેદા થનાિાની માપણીની સાથે, 
નનતલથિ આવિણના પ્રકાિ, શેવાળના કાય્ભિત સમહૂ નો જીવરાિ, વાન્ણજયક િીતે 
મૂલ્વાન અનેપારિસ્થિતતક િીતે સયુસંગત ખડકની માછલીઓની વસતીના માળખાનયુ ં
આકલન અને પ્રમાન્ણત, ઝડપી જથથાત્મક મોજણી ક્શષટાચાિ નો ઉપયોગ કિીન.ે 
પયયાવિણીય સ્થિતતથિાપકતા સૂચકો નનર્ણત કયયા. 

સાથો સાથ જમીન પિથી ખિાઈનો ઉપયોગ કિી ઊંડાઈની વયાખ્યા કિવી, વસાહતોની 
શે્ણી અને તેમનયુ ંઅવકાશી પ્રસિણ અને વયાપન ેઓળખવા, પ્રરાવી પ્રજાતતઓના 
સમહૂો, તલનો પ્રકાિ, તેની નીચેના ભૂ-આકાિ વવજ્ાનના લક્ષણો નક્ી કિવા અને 
વસાહતના ઉચ્ આવશૃ્તિવાળા નકશા બનાવવા.

નીચે મયુજબની માહહતી પૂિી પાડે છે

(1)  સ્થિતત દશયાવ ેછે પિવાળાના ખડકોની અને પ્રજાતતઓ જ ેખડક ઊરા કિે છે અને 
ખડકની અનેસંલ ન્ વસાહતોની તંદયુિસતી જાળવવામાં મદદ કિે છે;

(2)  થિાનનક, અને પ્રાદેક્શક રયથિાનો, કાિણો, અસિો, અને તેના શમનની શક્ય 
વયહૂિચનાની માહહતી આપે છે; અને

(3)  અગાઉની ખલેલમાંથી પયુનઃથિાપનની રાત, પિવાળાના ખડકોના માહહતી 
જ્ોગ્રારફક ઇન્ોમવેશન લસસ્મ (GIS) માહહતી બેઝમાં, સેટેલાઈટ (ઉપગ્રહ) 
ઈમેજિી, વસાહતોના નકશા અને બીજા રૌતતક અને ઓસેનોગ્રારફકલ GIS 
માહહતી લેયિ સાથે સંકલલત કરવામાં આવે છે, જથેી –લેન્ડ સે્પ સે્લ ટૂલ 
ઉતપન્ થાર છે જ ેદફરરાઇ અવકાશી આરોજન માટે ઉપરોગી છે.



6.6.11.2: Rapid assessment protocol:

The rapid assessment protocol can be adopted from Global Coral Reef Expedition protocol and 
the IUCN Resilience Assessment of Coral Reefs protocol, with additional parameters. Quantitative 
data can be obtained on the 

•	 coral community structure (diversity, size structure, partial mortality and condition), using 10 
m × 1 m belt transects, and coral recruitment (five 0.25 m quadrats per 10 m transect); 

•	 diversity, size and abundance of over 100 commercially valuable reef fishes (food and 
ornamental fishes) and ecologically relevant functional groups of reef fishes (e.g. herbivores, 
invertebrate feeders and piscivores) using 30 m × 1 m belt  transects; 

•	 cover and abundance of major functional groups of algae (turf algae, macroalgae, crustose 
coralline algae and erect coralline algae), corals and other benthic invertebrates using a point 
intercept method (100 points per 10 m transect); and 

•	 approximately 50 other ecological and environmental resilience indicators.

These could be quantified (e.g. abundance of corallivores, disease prevalence), ranked on a 
scale of 1 to 5 (e.g. rugosity, slope), measured off satellite imagery (e.g. reef direction and size, 
distance from land, to nearest reef and associated habitat and to deep water), or obtained from 
external sources (e.g. sea surface temperature). 

Coral reef assessment data are incorporated into a GIS database with satellite imagery forming a 
base layer, high resolution bathymetric and habitat maps developed through this programme, and 
other available data layers.

The manta tow technique  is a tool for rapid visual assessment of coral reefs at the scale of a 
reef or a section of a reef. It involves towing a snorkel diver at a constant speed, behind a small 
boat, using a rope and a manta board (a hydrodynamic plane angled by the diver’s arms to 
control depth). One tow is carried out over 2 minutes, after which the boat stops and the observer 
records the cover of live coral, dead coral and sand and rubble,  selecting one out of 11 possible 
categories (Figure 2). These categories follow the international standard for the Global Coral Reef 
Monitoring Network. Surveys carried out by the AIMS Long-term Monitoring Program (LTMP) 
involve three tasks: manta-tow surveys for Crown of Thorn Starfish (COTS), broad-scale surveys 
(reef cover) and surveys for benthic sessile organisms. The AIMS LTMP also includes indepen-
dent detailed surveys of reef benthos (video transects) and fish (visual census using belt tran-
sects) on permanently marked sites in contiguous habitats. Historically, this technique has been 
used to characterize reefs at several sites throughout the Indo-Pacific.

6.6.11.3 Mapping and site selection

Mapping coral reef areas is the essential first step to management and can be done with a range 
of techniques. Habitat maps can be made using maps of the area, local knowledge, and manta 
tows, for broad scale surveys, or snorkel or scuba transects for medium scale surveys to confirm 
the location of major habitat types.

If considerable scientific and financial resources are available, you can map the reefs using satel-
lite imagery and/or aerial photographs and GIS technology (to prepare spatially referenced images 
showing the location and size of major habitat types). This process involves obtaining the images 
of the area, interpreting them to identify where major habitats appear to occur (between coral 
reef and other tropical coastal habitats such as sea grass beds), and checking these predictions 
(ground-truthing) using local knowledge and transects or manta tow. The major habitat types can 
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6.6.11.2: ઝ્ડપી આકલનનો ક્શષટાચાિ:

ઝડપી આકલનનો પ્રોટોકોલ ્લોબલ પિવાળા િીફ એક્પીરડશન પ્રોટોકોલ અને IUCN િેલસલલયસ્સ એસસેસમેંટ ઓફ 
પિવાળા િીફસ પ્રોટોકોલ પાસેથી, વધાિાના પરિબળો ઉમિેીન ેગ્રહણ કિી શકાય. જથથાનો માહહતી નીચે મયુજબની બાબતો 
માટે મળેવી શકાય છે. 

 • પિવાળા સમયુદાય બંધાિણ (વવવવધતા, સાઇઝ બંધાિણ, આકં્શક મિણાધીનતા અને સ્થિતત) – 10m X 1m -છેદતી 
િેખા નો ઉપયોગ કિીન,ે અને પિવાળા રિતી (નાના પિવાળા લાવયા ખડક સાથે ચોંટી જાય તે) (5 0.25m ચોિસો પ્રતત 
10m ટ્ાનસકે્) નો ઉપયોગ કિીન;ે 

 • વવવવધતા, સાઇઝ, અને વવપયુલતા -100 થી વધાિે વયાપારિક િીતે મૂલ્વાન ખડકોની માછલીઓ( ખોિાકન ેઆભૂષણોની 
માછલીઓ) અને માછલીઓના પારિસ્થિતતક િીતે સયુસંગત કાય્ભિત સમહૂો (દા.ત . વનસપતત આહાિી, અપૃષઠવશંી 
આહાિી, અને મચ્છી આહાિી) : 30m X 1m પટ્ટા છેદતી દોિી ઉપયોગ કિીન;ે 

 • શેવાળના આવિણ અને વવપયુલતા મયુખ્ય કાય્ભવતં સમહૂો (ટફ્ભ  દરિયાઈ શેવાળ, મેક્રોદરિયાઈ શેવાળ, પિવાળા લીલના 
પોપડા, અને ઊરી પિવાળા લીલ ); પિવાળા અને બીજાઊંડા પાણીના તયળય ેિહેતા (benthic) અમેરદંડી , પોઈન્ટ 
ઈંટિસેપટ પદ્ધતત ના ઉપયોગ થી ( 100 પોઈન્ટ 10 મીટિ ટ્ાનસકે્); અને આશિે 

 • બીજા 50 પારિસ્થિતતક અ ને પયયાવિણીય સ્થિતતથિાપકતા સૂચકો.

આની માપણી કિી શકાય છે (દા.ત. પિવાળા આહાિીની વવપયુલતા, િોગનો ફેલાવો), 1 થી 5 ના સે્લ પિ િેન્ક આપી શકાય 
(દા.ત.e.g. rugosity, slope-ઢાળ), ઉપગ્રહ તસવીિ માપી શકાય (દા. ત. સાચી રદશા અને સાઇઝ, જમીનથી સૌથી 
નજીકના ખડક અને સંકળાયેલ વસાહતનયુ ંઅને ઊંડા પાણીનયુ ંઅતંિ), અથવા બહાિના સ્તોતો થી મળેવી શકાય (દા.ત. 
દરિયાની સપાટીનયુ ંઉષણતામાન). 

પિવાળાના ખડકના આકલનની માહહતી, GIS ડેટાબેઝમાં –ઉપગ્રહ તસવીિ સાથે નાખવામાં આવે છે જ ેપાયાનયુ ંપડ બનાવે છે 
-. ઉચ્ આવશૃ્તિ તલથિ અને વસાહત (ઊંડા પાણીના અને વસાહતના) નકશા આ કાય્ભક્રમ થકી અને બીજી ઉપલબ્ધ માહહતી 
લેયિ થકી બનાવવામાં આવે છે..

માનતા (હોડીની પાછળ પાહટયયુ ં(માનતા) બાંધી ટોઇંગ ટેસ્કનક પિવાળાના ખડકના, ખડકના અથવા તેના રાગના સતિે, નજિે 
જોઇનેકિવાના આકલનનયુ ંએક સાધન છે તેમાં સનોક્ભ લ ડાઇવિન ેસતત ઝડપથી, એક નાની હોડી પાછળ, એક દોિડયું  અને 
અને એક માનતા બોડ્ભ  ( એક જળ ગતતશીલ પાહટયયુ ંડાઇવિના હાથથી કોણીય િીતે ઝાલેલયુ ંજથેી ઊંડાઈ નનયતં્રણમાં િહે) ને 
ટો કિવાનયુ ં(દોિડયું  બાંધીને ખેંચાવાનયુ)ં હોય છે. એક ટો બેતમનનટ સયુધી કાય્ભિત િહે છે, તે પછી હોડી િોકાઈ છે અને નનિીક્ષક 
જીવવત પિવાળા, મતૃ પિવાળા, િેતી અને કાંકિાની 11 શક્ય શ્ેણીઓમાથી, એકની પસંદગી કિી, નોંધ કિે છે. (આકૃતત 2) 
આ શ્ેણીઓ ઇન્ટિનશેનલ સ્ાનડડ્ભ  ફોિ ધ ્લોબલ પિવાળા િીફ મોનનયફ્િગ નેટવક્ભ  ના માનકને અનયુસિે છે. AIMS લાંબા 
ગાળાના દેખિેખ કાય્ભક્રમ (LTMP) દ્ાિા કિવામાં આવેલા સવવેમાં ત્રણ મોજણી સંકળાયેલા છે: માનતા –ટો મોજણી ક્રાઉન 
ઓફ થોન્ભ સ્ાિરફશ (તાિક માછલી) (COTS) નયુ,ં મોટા સતિે મોજણી મોજણી (ખડક આવિણ), અને નનતલથિ થિાયી 
સજીવો (હલન ચલન ના કિીશકે તેવા) ના સવવે. AIMS LTMP માં પિવાળાના તળના સવતતં્ર વવગતવાિ મોજણી (વવડીયો 
છેદતી િેખા અને કાયમી નનર્દષટ કિેલી લગોલગ આવેલ વસાહતોમાં માછલાની વસતી ગણતિી (નજિે જોઈને વસતી ગણતિી 
પટ્ટા છેદતીિેખાથી) મોજણીનો પણ સમાવશે થાય છે. ઐતતહાલસકિીત.ે ખડકોના લક્ષણો નક્ી કિવા માટે સમગ્ર ઇનડો-
પેલસરફકમાં ઘણી થિળ ઉપિ, આ પદ્ધતત નો ઉપયોગ કિવામાં આવી િહ્યો છે.

6.6.11.3 નકશા બનાવવા અને સ્ળની પસંદગી 

પિવાળાના ખડકોના વવસતાિના નકશા બનાવવા તે સંચાલનનયુ ંજરિી પ્રથમ ચિણ છે અને તે ઘણા પ્રકાિની તકનનકથી થઈ શકે 
છે. વસાહતોના નકશા, તે વવસતાિના નકશા, થિાનનક જ્ાન, અને માનતા ટો, - મયુખ્ય વસાહતોનયુ ંથિળ (થિળ) નક્ી કિવા 
માટે વયાપક કક્ષાની મોજણી, અથવા સનોક્ભ લ અથવા સૂ્બા છેદતી િેખા છેદતી દોિી –મધયમ કક્ષાની મોજણીનો મોજણી - 
ઉપયોગ કિીન ેબનાવી શકાય છે. 

જો સાિી િીતે વજૈ્ાનનક અને આર્થક સ્તોતો ઉપલબ્ધ હોય તો , તમે ઉપગ્રહના દ્શયો અને અથવા વવમાનથી ફોટોગ્રાફી અને 
GIS ટેકનૉલોજી નો ઉપયોગ કિીન ેખડકોના નકશા બનાવી શકો. (આંકડાઓનો સમહૂ જ ેકોઈ બબદયુ, િેખા કે થિળનો નનદકેશ 
કિે તેનો સંદર્ભ આપીને નકશા બનાવવા જમેાં મયુખ્ય પ્રકાિની વસાહતોના થિળ અને સાઇઝ દશયાવેલા હોય). આ પ્રરક્રયામાં 
વવસતાિના દ્શયો પ્રાપત કરવા, તેમનું અથ્મઘટન કરવાનું કે ક્ાં મુખ્ વસાહતો આવેલી દેખાર છે. (પરવાળાના ખ્ડકો અને 
બીજી ઉષણકહટબંચધર કાંઠાની વસાહતો જવેી કે દફરરાઈ ઘાસ વચ્ે), અને આ ધારણાઓને સ્થાનનક જ્ાન, અને



be located on the images using GIS technology; however, remote techniques should always be 
used in combination with field survey techniques to ‘ground truth’ the data.

The most cost-effective satellite sensors for habitat mapping are Landsat TM for areas greater 
than 60 km in any direction and SPOT XS for areas less than 60 km in any direction. Colour aerial 
photography can resolve slightly more detailed ecological information on reef habitats but, for 
general purpose mapping, satellite imagery is more effective because it has slightly more accu-
racy, is cheaper and uses less staff time. Low altitude, infra-red aerial photography can be used to 
estimate live-coral cover over shallow (<1 m deep) reef flats, however, this is only appropriate for 
small areas as the low altitude restricts the area covered in each photograph.

The most accurate, but expensive, means of making detailed reef habitat maps is using airborne 
multi-spectral instruments such as CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager). In the Ca-
ribbean, CASI was used to map assemblages of benthic species and substrata with an accuracy 
of >80%.

The next major step after mapping is site selection for monitoring. We describe two broad-scale 
ways of selecting sites: towing a snorkel or scuba diver behind a boat e.g. manta tow; and random 
or timed swims, either by a snorkel or scuba diver.

Which mapping and site selection method should you choose?

Broad scale Choose this method for mapping, site selection and to cover a large area quickly.

Random swim Useful to determine site suitability but limited to the areas surveyed; large areas 

of reef are not covered; greater depths can be examined if scuba used.

Manta tow or video 

towed diver

Useful to determine site suitability; can cover large areas quickly; limited to shal-

low depths if done on snorkel; scuba can be used for deep reefs.

Manta tow

Programmes that use this method:

•	 Australian	Institute	of	Marine	Science	Long-term	Monitoring	Program	(AIMS	LTMP);

•	 GCRMN.

Description of method

This involves towing a snorkeller behind a boat at a constant speed with regular stops to record 
data (e.g. every 2 minutes). This is the best method to obtain a general description of large reef 
areas or measures of broad changes in abundance and distribution of organisms and large-scale 
disturbance (cyclones, COTS, bleaching). This method is good for variables seen over long dis-
tances and for site selection.
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ટ્ાનસેક્્સ અથવા માનતા ટો ના ઉપયોગથી ચકાસવી (જમીન પિની ખિાઈ). મયુખ્ય વસાહતોના રિશયોના પ્રકાિ પિ GIS 
ટેકનોલૉજીનો ઉપયોગ કિીન ેશોધ કિી શકાય. જો કે રિમોટ ટેસ્કનક હમશેા રફલડ મોજણી ટેસ્કનક સાથે સાયયુકત િીત ેવાપિવી 
જોઈએ જથેી માહહતીની જમીન સતિ પિ ખિાઈ થઈ શકે.

વસાહતના નકશા બનાવવા ખૂબજ આર્થક િીતે પોસાય તેવી ઉપગ્રહ સસે્સિ Landsat TM – કોઈપણ રદશામાના વવસતાિ 
60 km થી વધાિે માટે; અને SPOT XS – કોઈપણ રદશામાના વવસતાિ 60 km થી ઓછા માટે છે. કલિ એરિયલ 
ફોટોગ્રાફી થોડી વધાિે ખડકની વસાહતની પારિસ્થિતતક વવગતો દશયાવી શકે પિંતયુ, સામાન્ય હેતયુઓ માટેના નકશામાં, 
સેટેલાઈટ ઈમેજિી વધાિે અસિકાિક છે કાિણકે તેને થોડી વધાિે ચોકસાઇ છે, સસતી છે અને ઓછો સ્ાફ ટાઈમ વાપિેછે. 
નીચેની ઊંચાઈ પિથી, ઇનફ્ા િેડ એરિયલ ફોટોગ્રાફી કિીન ેછીછિા (<1m થી ઓછા) િીફ ફલટે (ખડક સમતલ) પિ જીવવત 
પિવાળાના આવિણનો અદાજ કાઢી શકાય, પિંતયુ આ ફકત નાના વવસતાિ પૂિતયુ ંસીતમત છે કાિણકે નીચલી ઉડાન દિેક 
ફોટોગ્રાફમાં આવિી લેવાતો વવસતાિ મયયારદત કિે છે. 

વવગતવાિ ખડક વસાહત નકશા બનાવવા માટે, ખયુબજ ચોકસાઈવાળી, પિંતયુ ખચયાળ, ટેસ્કનક,વવમાનમાં લેવાતો બહયુવવધ –
વણ્ભપહટય સાધન જમેકે CASI (હવામાથી વણ્ભપહટય છબીલેનાિ સઘન સાધન). કેિેનબયનમાં, CASI નો ઉપયોગ દરિયાતલમાં 
િહેનાિી પ્રજાતતઓના સમહૂ અને દરિયાતલ માટે >80% ખિાઈથી કિવામાં આવેલ હતો. 

નકશા પછીનયુ ંબીજયુ  ંમયુખ્ય ચિણ, નનિીક્ષણ માટે થિળની પસંદગી છે. આપણે થિળ પસંદગી માટે બે વયાપક સતિની િીતો 
વણ્ભવીએ છીએ: ટોઇંગ સનૂક્ભ લ અથવા સૂ્બા ડાઇવિ બોટની પાછળ દા.ત. માનતા ટો, અને અક્રતમક અથવા સમયબદ્ધ તિવયુ,ં 
સનોિકલથી અથવા સૂ્બા ડાઇવિથી. 

તમે નકશા બનાવવા અને થિળની પસંદગી કિવા કઈ પદ્ધતત અપનાવશો?

વયાપક સતિે આ પદ્ધતતની પસંદગી નકશા બનાવવા, થિળ પસંદગી અને મોટા વવસતાિન ેઝડપથી આવિી લેવા કિો.

યાદાસચ્છક તિણ યો્ય થિળ નકકી કિવા માટે ઉપયોગી , પણ મોજણી કિેલા વવસતાિ પૂિતા મયયારદત, ખડકના મોટા 
વવસતાિ આવિી શકાતા નથી; જો સૂ્બાનો ઉપયોગ કિવામાં આવે તો વધાિે ઊંડાઈ માટે ઉપયોગમાં 
લઈ શકાય.

માનતા ટો અથવા વવડીયો તો 
ડાઇવિ

યો્ય થિળ નકકી કિવા માટે ઉપયોગી , મોટા વવસતાિ ઝડપથી આવિી શકે; છીછિા પાણી સયુધી 
સીતમત, પિંતયુ સનોક્ભ લ , સૂ્બા પિ કિવામાં આવે તો ઊંડા ખડકો માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. પસંદ 

કિી શકાય.

મષાનિષા ટો 

કાય્ભક્રમો જ ેઆ પદ્ધતત વાપિે છે:

•	 ઓસે્્લીયા ઇસ્સ્ીટ્યુટ ઓફ મિીન સાયસ્સ લોંગટમ્ભ મોઈટફ્િગ પ્રોગ્રામ (AIMS LTMP);

•	 GCRMN.જી.સી.આિ.એમ.એન. 

પદ્ધતિનું િણ્કન

આ પદ્ધતતમાં એક સ્ોકકેલિ હોડી પાછળ ટો કિવામાં આવે છે, તે અચળ ગતત સાથે નનયતમત િોકાણમાં માહહતી િેકોડ્ભ  કિવા 
માટે (દિેક બે તમનનટે) હોય છે. આ, મોટા ખડકાળ વવસતાિો માટે ની વવગતો મળેવવા માટે કે વવપયુલતા અથવા સજીવોના 
વવતિણ અને મોટા પ્રમાણમાં થયેલ (વંટોયળયા, COTS , વવિંજન ) ખલેલના કાિણ ેથયેલ મોટા ફેિફાિો, માપવા માટે ખૂબ 
સાિી પદ્ધતત છે. આ પદ્ધતત દૂિથી જોઈ શકાય તેવા પરિવત્ભનક્શલ માટે અને થિળની પસંદગી માટે સાિી છે. 



Information obtained

For site selection, the diver can only determine where there is continuous reef, and can provide 
an estimate of hard coral cover (collected as a % hard coral cover); see figure below.

Manta tows can be used to monitor changes in coral cover, determine abundance of impacts, 
such as bleaching and disease, count giant clams or COTS. Observers must be trained to esti-
mate these abundance categories to ensure that estimations are consistent among observers.

Manta tows can also provide broad scale information on benthic communities especially specific 
impacts, such as bleaching or destructive fishing practices; and key macro-invertebrates, such as 
COTS, Diadema or giant clams.

Usually 50-60 tows provide sufficient power to detect a 20% change in COTS abundance. Manta 
tow tend to underestimate abundance, but data can easily be calibrated using scuba surveys 
to produce more accurate results. Scuba benthic monitoring and manta tow techniques should 
ideally be combined. To obtain broad data on benthic communities you can assess the following 
parameters:

•	 Percent	hard	and	soft	coral;

•	 Percent	dead	coral,	rubble	and	sand;
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માહહતી મેળવી

નમૂનો- ખેંિષાિષા પષાહટયષા મોજણી મષાહહિી પત્રક

નનરીક્ષક;

પથરાળ 
પરવાળા 

હો્ડટી પાછળ બાંધી ખેંચાતયું પાટટયયું (માનતા)

મષાનિષા ટો પદ્ધતિ 

TOW

ઑક્ટો 
પરવાળા 

શેવાળ 

જીવવત આવરણ ટકા (%) બીજા લક્ષણો 

લોકેશન : તારીખ:

સમર:

થિળ પસંદગી માટે, ડાઇવિ ફકત નક્ી કિી શકે જ્ાં સતતપણે ખડક મળી આવતા હોય, અને સખત પિવાળાના આવિણ 
(% સખત પિવાળા કવિ –આવિણ – તિીકે એકઠો કિેલ); નો અંદાજ આપી શકત હોય. નીચેનયુ ંધચત્ર જયુઓ. 

માનતા ટો નો પિવાળાના આવિણમાં ફેિફાિના નનિીક્ષણ માટે ઉપયોગ કિીશકાય, અસિોની વયાપકતા નક્ી કિી શકાય, 
જવેીકેવવિંજન અને િોગ, બહયુમોટા –મૃદયુકાય સમયુદાયના પ્રાણીઓ અથવા COTS – તાિક માછલી- ની ગણતિી કિી શકાય, 
નનિીક્ષક, આ વયાપક કેટેગિીનો અંદાજ કાઢવા માટે તાલલમબદ્ધ હોવા જોઈએ જથેી નનિીક્ષકો વચ્ ેઅંદાજોની ગણતિીમાં 
સાતત્ હોય. 

માનતા ટો,વયાપક સતિની દરિયાના તળના સમયુદાયોની, ખાસ કિીન ેચોક્સ અસિો, જવેીકે વવિંજન અથવા વવનાશકાિી 
માછીમાિી પ્રણાલીઓ; અને ચાવીરપ મોટા -અપૃષઠવશંી -, જવેાકે COTS તિકમાછલી, સી અચણીન અથવા – બહયુ મોટા 
મૃદયુકાય.ની માહહતી પણ આપી શકે

COTSની વયાપકતામાં 20% ફેિફાિ શોધવા, સામાન્યિીત ે50-60 ટો પૂિતી માહહતી આપે છે. માનતા ટો, વવપયુલતાનો ઓછો 
અંદાજ કાઢવાનયુ ંવલણ ધિાવ ેછે, પિંતયુ તે સૂ્બા મોજણી નો ઉપયોગ કિીન ેવધાિે સાિા પરિણામ મળેવવા, સિળતાથી સયુધાિી 
શકાય. સૂ્બા તલથિ દેખિેખ અને માનતા ટોં ટેસ્કનક આદશ્ભ િીતે સંકલલત કિવી જોઈએ. તલથિ સમયુદ્ાયો માટે વયાપક 
માહહતી મળેવવો હોય તો પિવાળાના ટકા તમાિે નીચેના પરિબળોનયુ ંઆકલન કિવયુ ંજોઈએ:

•	 સખત અને મૃદયુ પિવાળા ના ટકા (%);

•	 ટકા (%) મતૃપિવાળા, કાંકિા અનિેેતીના;

પક્ડવા 
માટે હાથા



Equipment required

•	 17	m	long,	10	mm	diameter	towing	rope;

•	 Rope	harness	to	attach	to	the	rear	of	the	boat;

•	 Manta	board	with	fitted	harness	and	attached	pencil;

•	 Aerial	map	of	the	reef	to	be	surveyed;

•	 Marker	buoy	(to	mark	where	you	stopped	if	the	reef	survey	is	not	done	at	one	time);

•	 Waterproof	watch	for	timing	each	survey.	It	is	useful	if	this	has	a	countdown	function.

Field personnel

•	 1	boat	driver/surface	watch	who	is	trained	to	maintain	the	boat	at	a	constant	speed;

•	 2	trained	observers	(boat	drivers	and	observers	can	be	interchangeable).

Lab personnel

•	 Data	entry,	analysis,	interpretation	and	reporting.

General procedures

•	 Divide	the	whole	reef	survey	into	2	minute	surveys.	At	the	end	of	each	tow,	stop	the	boat	to	
allow the observer to record the data on the data sheet on the manta board. The boat driver 
marks the tow number and position of the boat on the aerial photograph. The process is 
repeated when the observer signals ‘go’ until the whole reef perimeter or a long length is 
surveyed;

•	 The	tow	path	is	parallel	to	the	reef	crest	over	a	5-10	m	depth	so	that	most	of	the	slope	is	vis-
ible;
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જરૂરી સષાધનો 

•	 17m	લાંબો , 10mm વયાસનો ટોઇંગ દોિડો;

•	 હોડી ની પાછળ દોિડયું  બાંધવામાટેનયુ ંસાધન(હયુક);

•	 માનતા બોડ્ભ , હયુક રફટ કિેલયુ,ં અને જોડાયેલ પેનસ્સલ સાથેનયુ ં;

•	 જ ેખડકનયું મોજણી કિવાનયુ ંહોય તેનો હવાઇ નક્શો;

•	 	માક્ભ િ બોય- તિતી વખત ેમાર્કગ કિવાનયુ ંસાધન-(તમે જ્ાં થોરો ત્ાં માક્ભ  કિો જો ખડકનયું મોજણી એક વખતમાં પૂરં ના 
થયયુ ંહોય);

•	 વોટિ પ્રરફ ઘરડયાળ દિેક મોજણી ના ટાઈમમગ માટે, જો તેમાં કાઉન્ટ ડાઉન ફંક્શન હોય તો સારં છે. 

રફલિમયાં કમ્કિષારીઓ

•	 1	બોટ ડ્ાઈવિ / સપાટી પિ વોચ જણે ેહોડીને એકધાિી ગતતએ ચલાવવાની તાલીમ લીધેલી હોય;

•	 બે તાલીમ પામેલા નનિીક્ષકો (બોટ ડ્ાઈવિ અને નનિીક્ષક પિસપિ બદલી શકાય તેવા હોવા જોઈએ).

લેબોરેટરીનષા કમ્કિષારીઓ 

•	 માહહતી એન્્ટી, પૃથક્િણ (પૃથક્િણ) , અથ્ભઘટન અને અહેવાલ લખનાિ.

સષામષાન્ય કષાય્કિષાહી 

•	 સમગ્ર ખડક મોજણીને 2 તમનીટની મોજણીમાં મોજણી માં વહેંચો. દિેક ટોં ના અતંે, બોટને ઊરી િાખો જથેી નનિીક્ષક 
માનતા બોડ્ભ  પિ આવેલા માહહતી પત્રક પિ માહહતી નોંધી શકે કિી શકે. બોટ ડ્ાઈવિ ટોં નંબિ અને એરિયલ ફોટોગ્રાફ 
પિ બોટની પોક્ઝશન માક્ભ  કિે છે. આ પ્રરક્રયા વાિંવાિ કિવામાં આવે છે, જ્ાિે નનિીક્ષક લસ ન્લ આપે છે “જાવ” જ્ાં 
સયુધી સમગ્ર ખડકની પરિતમતી અથવા લાંબી લંબાઈ નો મોજણી થઈ જાય; 

•	 ટોં નો િસતો ખડકની ટોચની સમાંતિ 5-10 m ઊંડાઈ પિ હોય છે જથેી સલોપ (ઢાળ) નો ઘણો રાગ જોઈશકાય; 

પરસંટ (%) આિરણ નો અંદષાજ 



•	 The	tow	speed	is	a	constant	3-5	km	per	hour	(1.5	knots).	Factors	such	as	currents	and	sea	
conditions may require a change in tow speed;

•	 The	observer	scans	a	width	of	10-12	m	depending	upon	the	visibility,	reef	gradient,	distance	
from the bottom and the distribution and density of the organisms being counted;

•	 The	survey	direction	is	determined	by	factors	such	as	the	wind,	currents	and	the	angle	of	the	
sun. The survey direction should be standardized to avoid the need to correct data for re-
surveys.

Advantages

•	 A	large	area	is	covered	in	a	short	time,	which	reduces	the	chance	of	overlooking	population	
changes or occasional disturbances (e.g. dynamite fishing, COTS, bleaching, disease and 
storm damage);

•	 Easy	to	use	following	minimal	field	training;

•	 Cheap	equipment	with	manta	boards	easily	manufactured	locally;

•	 Suitable	for	remote	locations	with	minimum	support	(can	be	done	on	snorkel);

•	 Large	distances	covered	with	minimal	observer	fatigue;

•	 Relatively	accurate	(when	calibrated	with	a	scuba	search)	and	a	cost	effective	way	to	deter-
mine the abundance of non-cryptic COTS and corals over large areas in clear water;

•	 Excellent	for	an	overview	of	the	site	and	assessing	the	type	of	reef	and	the	resources.

Limitations

•	 Boat	driver	controls	the	tow	route,	so	inappropriate	sections	e.g.	sand	or	deep	reef	slopes,	
may be covered;

•	 Cryptic	animals	are	easily	overlooked	e.g.	juvenile	COTS,	or	COTS	underneath	plate	corals,	
small giant clams (Tridacna); therefore real abundances are underestimated. Results should 
be calibrated with medium scale surveys;

•	 Includes	few	variables	because	the	observer	must	remember	all	observations	during	each	2	
minute tow;

•	 Can	survey	shallow	reefs	only,	especially	in	poor	visibility;

•	 Precision	is	limited	by	the	difficulty	of	visually	assessing	the	dominant	reef	organisms;

•	 Can	only	measure	coral	cover	in	large	categories	e.g.	0-10%,	11-30%,	31-50%,	51-75%	and	
76-100%

•	 Care	is	needed	in	turbid	environments	where	there	may	be	sharks	or	other	potentially	vicious	
fish!

Training required

•	 Boat	driving	at	a	constant	speed;

•	 Minimal	identification,	skills	required;

•	 Abundance	estimates;	these	should	be	calibrated	among	observers

Random swim

Programmes that use this method:

•	 Community	monitoring	programmes	may	use	the	random	swim	for	monitoring;
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•	 ટોં ની ગતત એકધાિી 3.5 km/hr (1.5 knot) હોય છે . પરિબળો જવેાકે પ્રવાહ અને દરિયાની સ્થિતત મયુજબ ટોં ની 
ગતત માં ફેિફાિ કિીશકાય; 

•	 નનિીક્ષક 10-12 m ની પહોળાઈ સે્ન કિે છે તે દ્શયતા , ખડકનો ઢાળ, તયળયાથી અતંિ અને જ ેસજીવોની ગણતિી 
કિવાની છે તેનયુ ંવવતિણ અને ઘનતા પિ આધાિ િાખ ેછે; 

•	 મોજણી ની રદશા, પરિબળો જવેાકે પવન, પ્રવાહો, અને સયૂ્ભનો કોણ (એગંલ) પિ આધાિ િાખે છે. સવવેની રદશા પ્રમાન્ણત 
કિવી જોઈએ જથેી િીમોજણી કિીન ેડેટાને સયુધાિવાની જરિત પડે નહીં. 

ફષાયદષા

•	 થોડાજ સમયમાં મોટો વવસતાિ આવિી લેવાય છે જથેી વસતીના ફેિફાિન ેઅથવા પ્રસંગોપાત થતાં રડસ્બ્ભસ્સ- ખલેલ (દા. 
ત. દાયનામાઈટ રફશશગ, COTS, બલીચચગ, િોગ, અને વાવાઝોડા નયુકશાન) ને અવગણવાની શક્યતા નનવાિી શકાય છે; 

•	 ઉપયોગમાં સિળ બહયુ ઓછી રફલડ તાલીમની જરિ પડે;

•	 માનતા બોડ્ભ  સાથે સસતા સાધનો સિળતાથી થિાનનક લેવલે ઉતપાદન કિી શકાય;

•	 દૂિના લોકેશસ્સ માટે યો્ય ઓછામાં ઓછી મદદ જોઈએ (સનોક્ભ લ પિ કિી શકાય);

•	 નનિીક્ષકની ઓછાં ઓછી મહેનત ેલાંબા અતંિ આવિી લેવાય;

•	 સિખામણીએ ચોકસાઇ રિેલી (સક્યુબા સશંોધન સાથે સયુધાિીન)ે અને નોન રક્રનપટક સ્ાિરફશ –COT – અને પિવાળાની 
વયાપકતા, મોટા વવસતાિમાં - ચોખખયુ ંદેખાય તેવા પાણીમાં માપવા માટે ખચ્ભમાં પોષાય તેવી િીત;

•	 થિળના વવહાંગાવલોકન માટે અને ખડકના પ્રકાિ અને સંસાધનોના આકલન માટે ખૂબ સાિી િીત.

મયતાદષાઓ

•	 બોટ ડ્ાઈવિ ટોં રટન ેનનયવંત્રત કિે છે, તેથી અયો્ય સેક્શન દા.ત. િેતી અથવા ઊંડા ખડકોના ઢાળ પણ કવિ થઈ  
જાય છે.;

•	 રક્રનપટક( ના દેખાય છયુ પાયેલા –દબાયેલા) પ્રાણીઓ સિળતાથી અવગણાય છે દા.ત. જયુવેનાઇલ COTS, અથવા COTS 
પલેટ કોિલની નીચે દબાયેલા, નાના જાયન્ટ મૃદયુકાય -કલેમ (Tridacna); તેથી ખિા વધાિાનો અંદાજ ઓછો થાય છે 
.પરિણામો મધયમ દિજજાના મોજણી કિીન ેસયુધાિી લેવા જોઈએ;

•	 અમયુક ચલ (પરિવત્ભનશીલ ) સામેલ છે કાિણ કે નનિીક્ષકે તમામ દિ બે તમનનટના ટોં દિમયાનના તમામ પિીક્ષણો યાદ 
િાખવા જોઈએ; 

•	 ફકત છીછિા પાણીમાના ખડકોજ મોજણી કિી શકે, ખાસ કિીન ેઓછી દ્શયતા હોય ત્ાિે;

•	 પ્રરાવી ખડક સજીવો ને નજિે જોઈને આકલન કિવામાં મયુશકેલી હોવાથી ચોકસાઇ મયયારદત િહે છે;

•	 તે ફકત ઘણી મોટી શ્ેણીના દા.ત. 0-10%, 11-30%, 31-50%, 51-75%, અને 76-100% પિવાળા આવિણ 
માપી શકે.

•	 ડહોળાયેલા વાતાવિણ માં કાળજી િાખવી જરિી છે જ્ાં શાક્ભ  કે ઝેિી માછલીઓ હોવાનો સંરવ છે.

જરૂરી િષાલીમ 

•	 એકધાિી ગતતએ બોટ ડ્ાઇવવગ;

•	 ઓછાસમયમાં ઓળખી શકે તેવી સ્ીલ-આવડત જરિી;

•	 વધાિો થયાનો અંદાજમાં, નનિક્ષકો સાથે સયુધાિો કિી લેવો 

યષાદેચ્છિક િરવું 

આ પદ્ધતત નો ઉપયોગ કિનાિા પ્રોગ્રામો:

•	 સમયુદાય નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ યાદેસચ્છક તિવાનો પદ્ધતતનો ઉપયોગ નનિીક્ષણ માટે કિીશકે;



•	 Management	or	research	monitoring	programmes	may	use	the	random	swim	for	site	selec-
tion.

Method description:

Site selection involves a snorkel or scuba diver buddy pair selecting suitable sites for monitoring 
e.g. checking if there is sufficient continuous reef for transects.

Random swims can also be used for monitoring various coral reef parameters. 

Information obtained:

General description of the site with semi-quantitative counts of various coral reef variables.

Equipment required: No special equipment.

Field personnel:

•	 1	boat	driver/surface	watch;

•	 2	trained	observers.

Lab personnel:

•	 Data	analysis,	interpretation	and	reporting.

General procedures:

•	 Swim	around	the	general	reef	area	to	determine	suitability	for	monitoring	methods	selected,	
or make a species list to decide which parameters to count during monitoring.

Advantages:

•	 Useful	to	determine	site	suitability;

•	 Useful	to	decide	on	the	type	of	monitoring	methods	to	use	e.g.	transects	work	well	for	con-
tinuous reef areas, whereas quadrats are more suitable for patch reefs; and the level of detail 
required e.g. species or genus level.

Limitations:

•	 The	area	covered	is	limited	to	where	the	divers	look	and	this	may	not	be	the	best	location.	We	
recommend using manta tow to select sites, and then random swims for more detail and to 
make species lists.

Training required:

Site selection

•	 Knowledge	of	the	type	of	site	to	select	and	the	possible	target	monitoring	methods.

To determine level of detail for monitoring programme

•	 Basic	coral	reef	identification	expertise	in	order	to	decide	what	things	to	count.
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•	 સંચાલન કે સશંોધન નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ યાદેસચ્છક તિવાની પદ્ધતત થિળની પસંદગી માટે કિી શકે.

પદ્ધતિનું િણ્કન :

થિળની પસંદગી, એક સનોક્ભ લ કે સૂ્બા ડાઇવિ તથા તેના સાથી યો્ય થિળ નનરિક્ષણ માટે પસંદ કિે છે દા.ત. તપાસવયુ ંકે 
ત્ાં છેદતી દોિી માટે સતત પૂિતા ખડકો છે.

યાદેસચ્છક તિવાની પદ્ધતત પિવાળા ખડકના વવવવધ માપદંડોના નનિીક્ષણ માટે પણ વાપિી શકાય. 

એકઠી કિેલ માહહતી: 

વવવવધ પિવાળા ખડકોના અધ્ભ મપાયેલા વેરિયબલ્સ (પરિવત્ભનશીલ ચલો) ની ગણતિી સાથે થિળનયુ ંસામાન્ય વણ્ભન. 

જરિી સાધનો : કોઈ ખાસ જરિ નથી. 

રફલડ કમ્ભચાિીઓ:

•	 1	બોટ ડ્ાઈવિ/ સપાટી વોચ કિનાિ;

•	 2	તાલીમ પામેલા નનિીક્ષકો.

લેબોિેટિી કમ્ભચાિીઑ :

•	 માહહતી એનાલલલસસ, અથ્ભઘટન અને રિપોર્ટગ.

સામાન્ય કાય્ભવાહી:

•	 સામાન્ય ખડક વવસતાિની આસપાસ તિો, એ નક્ી કિવા માટે કે પસંદ કિેલ નનિીક્ષણની પદ્ધતત યો્ય છે કે નહીં, 
અથવા પ્રજાતતઓની એક યાદી બનાવો તે નક્ી કિવા માટે ક્યા પરિબળો નનિીક્ષણ દિમયાન ગણવા. 

ફાયદા:

•	 યો્યિીત ેથિળ પસંદ કિવામાં ઉપયોગી;

•	 ક્યા પ્રકાિની નનિીક્ષણ પદ્ધતત વાપિવી તે નક્ી કિવા માટે ઉપયોગી દા.ત. છેદતી દોિી સતત ખડક વવસતાિમાં સારં 
કામ આપે છે, જ્ાિે ચોિસો –કવાડે્ટ- જ્ાં છૂટા છવાયા ખડકો હોય ત્ાં કામ લાગે છે; અને જોઈતી માહહતીનયુ ંસતિ દા. 
ત. પ્રજાતત કે જાતત નક્ી કિવા માટે. 

મયયાદાઓ:

•	 આવિી લેવાતો વવસતાિ એટલો સીતમત છે કે જ્ાં સયુધી ડાઇવસ્ભ જોઈ શકે અને તે સાિામાં સારં થિળ ના પણ હોઇ 
શકે. અમે રલામણ કિીએ છીએ કે માનતા ટો- નો ઉપયોગ થિળની પસંદગી માટે, અને યાદીસચ્છક તિવયુ-ં નો ઉપયોગ 
વધાિે વવગતો માટે અને પ્રજાતતઓનયુ ંલલસ્ બનાવવા માટે કિવો. 

જરિી તાલીમ:

થિળની પસંદગી

•	 ક્યા પ્રકાિની થિળ પસંદ કિવાની છે તેનયું જ્ાન અને શક્ય લક્ક્ષત નનિીક્ષણ પદ્ધતતઓ

નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમમાં ક્યા લેવલ-સતિ- સયુધીની વવગતો મળેવવી છે તે નક્ી કિવયું 

•	 પિવાળાના ખડકો ની પાયાની ઓળખની એક્પટયાઈઝ-તજજ્તા- જોઈએ, કઈ કઈ વસતયુઓની ગણતિી કિવાની છે તે 
નક્ી કિવા માટે. 



6.6.11.4 Ecological and socio-economic monitoring of coral reefs

There are two main types of monitoring:

•	 Ecological	monitoring;	and

•	 Socio-economic	monitoring.

Ecological monitoring includes the natural environment (biological and physical) e.g. the fish, 
coral or sedimentation.

Ecological and socio-economic parameters are often closely linked; therefore ecological moni-
toring and socioeconomic monitoring should be done in the same place at the same time. For 
example, monitoring of fish populations should be directly linked to surveys of fish markets, fish-
ermen and their catches. Similarly ecological parameters describe the natural state of the coral 
reef, which will have impacts on socio-economic factors such as income and employment. 

Biological parameters measure the status and trends in the organisms on coral reefs. Biological 
parameters focus on the major resources, and these parameters can be used to assess the extent 
of damage to coral reefs from natural and human disturbances. The most frequently measured 
ecological parameters include:

•	 Percentage	cover	of	corals	(both	live	and	dead)	and	sponges,	algae	and	non-living	material;

•	 Species	or	genus	composition	and	size	structure	of	coral	communities;

•	 Presence	of	newly	settled	corals	and	juveniles;

•	 Numbers,	species	composition,	size	(biomass)	and	structure	of	fish	populations;

•	 Juvenile	fishes,	especially	target	species;	populations	of	organisms	of	special	interest	such	as	
giant clams, crown of thorn starfish (COTS), sea urchins etc.;

•	 Extent	and	nature	of	coral	bleaching;	and

•	 Extent	and	type	of	coral	disease.

Physical parameters measure the physical environment on and around the reefs. This provides a 
physical description of the environment surrounding reefs, which is of use in making maps and in 
measuring changes in the environment. These parameters include:

•	 Depth,	bathymetry	and	reef	profiles;

•	 Currents;

•	 Temperature;

•	 Water	quality;

•	 Visibility;	and

•	 Salinity.

6.6.11.5 Planning

Socio-economic monitoring 

This aims to understand how people use, understand and interact with coral reefs. It is not pos-
sible to separate human activities and ecosystem health, especially when coral reefs are impor-
tant to the livelihoods of local community members. Socio-economic monitoring can measure the 
motivations of resource users as well as the social, cultural, and economic conditions in commu
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6.6.11.4  પિવાળાના ખ્ડકોનયુ ંપારિસ્સ્તતક અને સામાલજક–આર્થક નનિીક્ષણ

મયુખ્ય પ્રકાિના નનિીક્ષણ છે: 

•	 પારિસ્થિતતક નનિીક્ષણ; અને 

•	 સામાલજક-આર્થક નનિીક્ષણ.

પારિસ્થિતતક નનિીક્ષણમાં કયુદિતી પયયાવિણ (જવેવજૈ્ાનનક અને રૌતતક) દા.ત. માછલી, પિવાળા અથવા કાંપ (કાંપ) નો 
સમાવશે થાય છે. 

પારિસ્થિતતક અને સામાલજક –આર્થક માપદંડો ઘણી વખત નજીકથી સંકળાયેલા હોય છે; આથી. પારિસ્થિતતક નનિીક્ષણ અને 
સામાલજક –આર્થક એકજ થિળે અને એકજસમયે કિવા જોઈએ. દાખલા તિીકે મચ્છીની વસતીનયુ ંનનિીક્ષણ મચ્છીની માકકેટ, 
મચ્છીમાિો અને તેમના મચ્છી પકડાયાના કેચ ના મોજણી સાથે સીધયુ ંસંલ ન્ હોવયુ ંજોઈએ.તેવીજ િીતે પારિસ્થિતતક માપદંડ 
પિવાળા ખડકોની કયુદિતી સ્થિતત દશયાવ ેછે, કે જનેી સામાલજક –આર્થક પરિબળો જવેાકે આવક અને િોજગાિ પિ અસિ થશે.

જવૈ વજૈ્ાનનક માપદંડો પિવાળાના ખડક પિના સજીવો ની સ્થિતત અને વલણો માપે છે. જવૈ વજૈ્ાનનક માપદંડો મયુખ્ય સંસાધનો 
પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે, અને આ માપદંડો પિવાળાના ખડકોને કયુદિતી અને માનવ સર્જત ખલેલ –રડસ્બ્ભસ્સ- થી કેટલયુ ં
નયુકશાન થયયુ ંછે તેનયુ ંઆકલન કિવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવેછે. ખૂબ વાિંવાિ માપવામાં આવતા રિસ્થિતતકીય માપદંડો માં 
નીચેનો સમાવશે થાય છે:

•	 પિવાળાનો (બંને જીવવત અને મતૃ ) અને સપોલજસ, દરિયાઈ શેવાળ અને ના- જીવવત સામગ્રી પસ્ભનટેજ કવિ (આવિણ); 

•	 પ્રજાતત અને કૂળો નયુ ંસંયોજન અને પિવાળા કૉમયયુનનટી ના માળખાનયુ ંકદ;

•	 નવીન સેટલ (થિાયી) થયેલા પિવાળા અને જયુવેનાઇલ્સ, (લાવયા);

•	 સખં્યા, પ્રજાતત સંયોજન, કદ(જીવરાિ) અને મચ્છી ની વસતીનયુ ંમાળખયુ;ં 

•	 જયુવેનાઇલ મચ્છીઓ, ખાસ લક્ષયયત પ્રજાતતઓ, ખાસ ઇન્ટિેસ્ વાળી સજીવોની વસતી જવેીકે જાયન્ટ કલમસ (મૃદયુકાયો), 
ક્રાઉન ઓફ થોન્ભ સ્ાિ રફશ (COTS), સી અિચીસ્સ વવ. ; 

•	 પિવાળા બલીચચગ નો વવસતાિ અને પ્રકાિ; અને 

•	 પિવાળા િોગોનો વવસતાિ અને પ્રકાિ. 

રૌતતક માપદંડો રૌતતક પયયાવિણન ેખડકની ઉપિ અને આસપાસ માપે છે.તે ખડક આસપાસના પયયાવિણની રૌતતક વવગતો 
આપે છે, જ ેનકશા બનાવવામાં અને પયયાવિણના ફેિફાિ માપવામાં ઉપયોગી છે. આ માપદંડોમાં નીચેનો સમાવશે થાય છે:

•	 ઊંડાઈ, દરિયાના તલની ગણતિી, અને િીફ પ્રોફાઇલ; 

•	 પ્રવાહો;

•	 ઉષણતામાન;

•	 પાણીની ગયુણવતિા;

•	 દ્શયતા; અને 

•	 ક્ષાિતવ. 

6.6.11.5 આયોજન 

સષામષાજજક-આર્થક નનરીક્ષણ  

આનો હેતયુ પિવાળાના ખડકોનો લોકો કેવીિીત ેઉપયોગ કિેછે,સમજ ેછે, અને તેની સાથે કેવો વયવહાિ કિે છે તે સમજવાનો 
છે. માનવ પ્રવશૃ્તિઓ અને નનવસનતતં્રની તનદયુિસતી ને અલગ કિવી શક્ય નથી, ખાસ કિીન ેજ્ાિે પિવાળાના ખડકો થિાનનક 
સમાજોના સભયો માટે આજીવવકા માટે અગત્ના છે સામાલજક-આર્થક નનિીક્ષણ સંસાધનોના ઉપયોગ કિનાિાઓનયુ ંપ્રેિકબળ 
સાથો સાથ જ ેસમાજો પિવાળા ખડકો આપાસ િહે છે તેમની સામાલજક, સાંસૃ્તતક, અને આર્થક સ્થિતતનયુ ંમાપન કિી શકે. 
સામાલજક-



nities near coral reefs. Socio-economic data can help mangers determine which stakeholder and 
community attributes provide the basis for successful management.

The most frequently used socio-economic parameters include:

•	 Community	populations,	employment	levels	and	incomes;

•	 Proportion	of	fishers,	and	where	and	how	they	fish;

•	 Catch	and	price	statistics	for	reef	fisheries;

•	 Decision	making	structures	in	communities;

•	 Community	perceptions	of	reef	management;

•	 Tourist	perceptions	of	the	value	of	MPAs	and	willingness	to	pay	for	management	etc.

What type of monitoring?

Your choice of monitoring programme will depend on a number of factors. Our aim is to guide 
you through the following issues:

•	 What	information	do	you	need	to	know?	Is	your	question	general	or	specific?

•	 What	do	you	need	to	monitor?	

•	 What	resources	do	you	have	available?	

•	 What	scale	of	monitoring	programme	do	you	want?	

•	 What	types	of	reef	do	you	have	in	the	area?	

•	 What	methods	should	you	use?	

•	 How	often	should	you	monitor?	

•	 Quality	control	and	training?	

•	 Data	handling	and	communicating	results	

•	 The	need	to	involve	the	public	

•	 What	information	do	you	need	to	know?	What	is	your	question?

The information you need to manage your reef will determine which monitoring protocols you use. 
Threats to coral reefs can be categorized as human, natural or climate-related, although some 
natural impacts may be exacerbated by human impacts. For example, global climate change may 
increase the severity and frequency of coral bleaching, while COTS outbreaks may be influenced 
by increased fertiliser pollution.

What do you need to monitor?

You will need to consider the following:

1. What biological and physical variables (things on the reef) do you need to monitor?

2. In what detail (taxonomic resolution for biological parameters) do you need to monitor these 
variables?

3. At what scale do you want to collect information?

•	 Broad-scale	(wide	area);

•	 Medium-scale	(medium	area);

•	 Fine-scale	(small	area).
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આર્થક માહહતી ક્યા હહત ધિાવનાિાઓ અને સમાજના લક્ષણો સફળતાપવૂ્ભક સંચાલન માટે આધાિ પૂિો પાડે છે તેની માહહતી 
મેનેજિોન ેપ્રદાન કિે છે.

બહયુ વધાિે વાિંવાિ વપિાતા સામાલજક-આર્થક માપદંડો માં નીચેનો સમાવશે થાય છે:

•	 સમાજોની વસતીઓ, િોજગાિીનયુ ંસતિ અને આવક; 

•	 માછીમાિોનયુ ંપ્રમાણ અને તેઓ કેવી િીત ેમચ્છીમાિી કિે છે.; 

•	 કેચ (મચ્છી પકડાયાનો જથથો) અને રકમત-રાવનયુ ંઆંકડાશાસ્ત; 

•	 સમાજોમાં નનણ્ભય લેવાનયુ ંમાળખયુ ં; 

•	 ખડક ના સંચાલનમાં સમાજની રિક્ષટ; 

•	 MPAs	ની રકમત માટે ટયુરિસ્ રિક્ષટ અને સંચાલન માટે ખચ્ભ ચૂકવવાની સંમતત વવ.

ક્ષા પ્રકષારનું નનરીક્ષણ?

તમાિી પસંદગીનો નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ ઘણા પરિબળો પિ આધાિ િાખશે. અમાિો હેતયુ તમોને નીચેના મયુદ્ાઓ પિ માગ્ભદશ્ભન 
આપવાનો છે:

•	 તમે કઇ માહહતી જાણવા માગો છો? તમાિો પ્રશ્ સામાન્ય છે કે ખાસ છે? 

•	 તમે શેનયુ ંનનિીક્ષણ કિવા માગો છો? 

•	 તમાિી પાસે ક્યાં સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે? 

•	 તમે ક્યાં સતિનો નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમ માગો છો? 

•	 તમાિા વવસતાિમાં ક્યા પ્રકાિના ખડક છે? 

•	 કઈ પદ્ધતતનો તમે ઉપયોગ કિશો? 

•	 તમે કેટલી વખત નનિીક્ષણ કિશો? 

•	 ગયુણવતિા નનયતં્રણ અને તાલીમ? 

•	 માહહતી હેંડલલગ અને પરિણામોની જાણકાિી. 

•	 લોકોને સામેલ કિવાની જરિ છે? 

•	 તમે કઈ માહહતી જાણવા માગો છો? તમાિો પ્રશ્ શયું છે? 

તમે જ ેમાહહતીનયુ ંસંચાલન કિવા માગો છો, તમાિો ખડક એ નક્ી કિશ ેકે તમે કઈ નનિીક્ષણની પ્રોટોકોલનો ઉપયોગ કિશો. 
ખડક પિની ધમકીઓ અથવા જોખમો ને પ્રકાિોમાં વહેંચી શકાય જમેકે માનવ, કયુદિતી અથવા આબોહવાને લગતો, જોકે કોઈ 
કયુદિતી અસિો માનવની અસિોથી ઉતિેલજત થાય છે. દાખલા તિીકે, ્લોબલ કલાઇમેટ ચેનજ પિવાળા બલીચચગ-િંગવવહીન 
થઈ જવયુ-ં ની તીવ્રતા અને આવશૃ્તિન ેવધાિી દે છે. જ્ાિે ખાતિના પ્રદૂષણ વધાિાની અસિન ેકાિણ ેCOTS ફાટી નીકળેછે.

િમષારે શું નનરીક્ષણ કરિષાનું છે?

તમાિે નીચેની બાબતો ધયાનમાં લેવી પડશે: 

1. ક્યા જવેવજૈ્ાનનક અને રૌતતક ચલો (ખડક પિની વસતયુઓ)નયુ ંતમે નનિીક્ષણ કિવા માગો છો?

2. કયાઁ સયુધીની વવગતોએ –વવગતોમાં તમે કેટલા ઊંડા જવા માગો છો- તમે આ ચલનયુ ંનનિીક્ષણ કિવા માગો છો 
(જવેવજૈ્ાનનક વગણીકિણના પરિબળમાં)?

3. ક્યા સતિ સયુધીની માહહતી તમે એકઠી કિવા માગો છો? 

•	 વયાપક સતિે (વવશાળ એ રિયા); 

•	 મધયમ સતિે (મધયમ એરિયા); 

•	 ફાઇન સે્લ (નાનો એરિયા).



The type of reef will affect the type of monitoring method you select due to the accessibility and 
habitat types.

•	 Accessibility:	You	may	wish	to	monitor	accessible	reefs	more	frequently	than	less	accessible	
ones. Methods that require frequent site visits, e.g. to sedimentation traps or coral recruit-
ment plates, are cheaper to do at accessible sites.

•	 Habitat	type:	Do	you	have	patch	reefs	or	continuous	reefs?	Long	transects	may	not	be	suit-
able for patch reefs, but quadrats or a stationary fish census can be used . A continuous reef 
is better suited to most sampling methods, such as transects, which require tens of square 
metres of area.

What methods should you use?

Many methods have been developed to monitor the different reef components. Several major 
coral reef monitoring programmes have refined and integrated protocols and we recommend 
using the standard methods to develop your programme. This will enable comparisons with data 
collected by other monitoring teams in your region. 

What are the main ecological monitoring categories?
1. Physical parameters; 

2. Water temperature, Salinity, pH, Turbidity, Heavy metals, K, Na, etc.,

3. Biological parameters;

•	 Primary producers such as 
planktons

•	 Sea grass

•	 Sea weed

•	 Mangroves

•	 Benthic communities (living and 
non-living components);

•	 Invertebrates;

•	 Coral

•	 Sea cucumber, etc

•	 Shrimbs, Lobster, shells etc.,

•	 Fishes.

•	 Sea turtles, Sea snakes

•	 Costal and Oceanic Birds

•	 Sea mammals

Because we cannot measure everything on a coral reef, we must measure a small part. The part 
of the coral reef that is measured is called a sample. To measure a part of the environment is 
called sampling. To repeat sampling through time is called monitoring. A sample is intended to 
be representative of the whole coral reef.

The method is the description of how the information is collected, e.g. line or point intercept 
transect or how to lay the transect. The protocol is the size and shape of the sampling method 
e.g. transect length and number, duration of a timed swim or quadrat size.
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ખડકનો પ્રકાિ, તમે પસંદ કિો તે નનિીક્ષણ પદ્ધતતના પ્રકાિન ેએસેલસનબલલટી- જઈ શકાય તેવા અને વસાહતના પ્રકાિ. ને 
કાિણ,ે અસિ કિશ.ે 

•	 જવા માટેની સયુગમતા (એસેસીબીલીટી) જઇ શકવયુ:ં જ્ાં જઇ શકાય તેવા ખડકો હોય તો તેનયુ ંનનિીક્ષણ કિવાનયુ ંતમે, 
ઓછા જઇ શકાયતેવા ખડકો કિતાં, વધાિે પસંદ કિશો. પદ્ધતત જમેાં વાિંવાિ સાઈટ મયુલાકાત લેવી પડે, દા.ત. કાંપ 
પાંજરં અથવા પિવાળા રિકૂ્રટમેંટ પલેટ; જઈશકાય તેવી થિળ પિ કિવયુ ંસસતયુ ંછે. 

•	 વસાહતનો પ્રકાિ: તમાિે છૂટા છવાયા ખડકો છે કે સતત છે? લાંબા છેદતી દોિી છૂટા છવાયા ખડકો માટે યો્ય નથી., 
પિંતયુ ચતયુષ્ોણ (કવાડે્ટ) અથવા થિાયી મચ્છી વસતીગણત્રીનો ઉપયોગ કિી શકાય. સતત ખડક મોટા રાગની સેંપપલગ 
પદ્ધતતઓમાં વધાિે યો્ય છે, જવેી કે ટ્ાનસેક્, જને ેદશેક ચોિસ મીટિનો એરિઆ જોઈએ છે.

મુખ્ પાફરસ્સ્થતતક નનરીક્ષણ કેટેગરી કઈ છે?
1. ભૌતતક માપદં્ડો;  

2. પાણીનું ઉષણતામાન, ક્ષારતવ, pH, ્ડહોળાશ, હેવી મેટલ્સ.K,Na, વવ.

3. જવેવજૈ્ાનનક માપદં્ડો; 
• પ્ાથતમક ઉતપાદકો જમેકે પલાઙ્ક ક્ટનસ ;

• દફરરાઈ ઘાસ;

• દફરરાઈ તૃણ;

• મેંગ્રો; 
• સમદુ્ર તલના સમદુારો જીવવત અને મતૃ્ ુપામલેા 

કોમપોનનાત
• ઘટકો; 
• અપૃષઠવશંી;

• પરવાળા; 
• સી કૂકંુબર, વવ.; 

• શ્રીંપ્સ, લોબસ્ટર, શેલ્સ વવ. , 

• માછલાં, 
• દફરરાઈ કાચબા, દફરરાઈ સાપ;

• કાંઠા અને દફરરાના પક્ષીઓ; 

• દફરરાઈ સસતનો; 

કારણકે પરવાળાના ખ્ડક પરની તમામ વસતુઓ આપણે માપી શકતા નથી, આપણે નાનો ભાગ ચોક્કસ માપવો જોઈએ. 
પરવાળાના ખ્ડકનો જ ેભાગ માપવામાં આવે છે તેને સેમપલ(નમૂનો) કહે છે. પરયાવરણના ભાગને માપવાને સેંપપલગ કહે છે. વખતો 
વખત સેંપપલગ ફરપીટ –વારંવાર- કરવાને નનરીક્ષણ કહે છે. એક નમૂના સમગ્ર ખ્ડકનું પ્તતનનચધતવ કરે તેવો આશર હોર છે.

માહહતી કેવીરીતે એકઠી કરી તેનુવણ્મનતે પદ્ધતત છે, દા.ત. લાઇન અથવા પોઈન્ટ ઈંટરસેપટ છેદતી દોરી અથવા કેવી રીતે છેદતી 
દોરી મૂકવા. પ્ોટોકોલ તે સેમપસલગ પદ્ધતતનું માપ અને આકાર છે. દા.ત. છેદતી દોરી લંબાઈ અને નંબર, સસવમ નો સમર ગાળો 
અથવા ચતુષ્કોણ  માપ.

િમે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરશો? 

ઘણી પદ્ધતતઓ ખડકના જયુદા જયુદા ઘટકોના નનિીક્ષણ માટે વવકસાવવામાં આવી છે. ઘણા મયુખ્ય પિવાળા ખડક નનિીક્ષણ 
કાય્ભક્રમમાં સયુધાિેલ અને સંકલલત પ્રોટોકોલ છે અને તમાિા કાય્ભક્રમ બનાવવા માટે અમે પ્રામાન્ણત પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિવાની 
સલાહ આપીએ છીએ. આનાથી તમાિા પ્રદેશની બીજી નનિીક્ષણ ટીમોએ એકઠો કિેલ માહહતી સાથે સિખામણી કિવી  
શક્ય બનશે. 

રેિષાળ દરરયષાકયાંઠષાઆ ખિક
મેંગ્ોિ 

ખિકની ટોિ 

ખિકનું િલ 

સરોિર –
ખષારષાપષાણીનું 
-Lagoon

ખિક 
સમિલ 



The first consideration: what type of reef habitat do you want to monitor? If you want to compare 
monitoring sites, they must be of the same habitat type. Coral reef habitats change with depth 
and position on the reef e.g. front reefs, back reefs and lagoon reefs are distinct habitats. Many 
scientists select a particular depth at the front reef for their monitoring sites. The front reef is often 
easier to monitor because it is often more continuous than back reefs, which tend to be patchy. 
Most coral growth occurs on the front reef. However, front reefs may be difficult to get to due to 
rough weather. Therefore, you may select the side or back reef. It is usually necessary to conduct 
a broad survey, e.g. a manta tow and some ground truth surveys (exploratory dives) to ensure that 
the selected sites are in a comparable habitat.

How do you select your sites?

The sites you choose should be:

•	 Representative	of	the	area	of	interest;

•	 Contain	the	same	habitat	so	that	the	different	sites	can	be	compared	through	time.

Site selection is a critical step in designing a monitoring programme and will depend upon the 
objectives of your programme e.g. if the objective is to determine if fish abundance is higher 

An illustration of the three scales of monitoring: broad-scale covering large areas at lower resolution, e.g. with a 
manta tow; medium-scale for higher resolution at medium scales e.g. line transects; and fine-scale for gathering high 
resolution data at small scales. 

84

પ્રથમ ધયાન ેલેવાની બાબત: ક્યા પ્રકાિના ખડકોની વસાહત તમે નનિીક્ષણ કિવા માગો છો? જો તમે નનિીક્ષણ સાઈટ ની 
સિખામણી કિવા માંગતા હો, તે એકજ પ્રકાિની વસાહત હોવી જોઈએ.પિવાળા ખડક ઉપિની વસાહતો ખડકની ઊંડાઈ 
અન ેસ્થિતત પ્રમાણે બદલાય છે દા.ત. આગળના ખડકો, પાછળના ખડકો અને લેગૂન ખડકો વવક્શષઠ વસાહતો છે. ઘણા 
વજૈ્ાનનકો આગળના ખડકો પિ ચોક્સ ઊંડાઈની થિળ પસંદ કિી નનિીક્ષણ કિે છે. આગળનયુ ંખડક નનિીક્ષણ કિવા માટે 
વધાિે સહેલયુ ંછે કાિણકે તે વધાિે એકધારં (સતત) હોય છે, પાછળના ખડક વધાિે છૂટા છવાયા હોવાનયુ ંવલણ જોવા મળે 
છે. મયુખ્ય પિવાળાના ખડકની વનૃદ્ધ આગળ જોવા મળે છે. પિંતયુ, આગળના ખડક સયુધી પહોંચવયુ ંખિાબ હવામાન ને કાિણ ે
અઘરં પણ થઈ પડે. તેથી તમે સાઈડના કે પાછળના ખડકો પસંદ કિો. એ સામાન્યિીત ેજરિી છે કે તમે વયાપક મોજણી કિો, 
દા.ત.માનતા ટો અને થોડા ગ્રાઉંડ ટરુથ - ગ્રાઉંડ પિની ખિાઈ-(સશંોધનની ડાઇવ) સવવે, તે નનલચિત કિવા માટે કે પસંદ કિેલી 
થિળ સિખામણી કિીશકાય તેવી વસાહતમાં છે.

િમે િમષારી સષાઇટકેિી રીિે પસંદ કરશો?

જ ેથિળ તમે પસંદ કિો તે:

•	 સિખયુ ંહહત ધિાવતી પ્રતતનનધધતવ થિળ હોવી જોઈએ; 

•	 તેજ વસાહત ધિાવતી હોય તેથી વવવવધ સાઇટની પિસપિ સિખામણી કિી શકાય.

નનિીક્ષણ પ્રોગ્રામ ડીઝાઇન કિવામાં સાઇટની પસંદગી એ મહતવનયુ ચિણ છે, અને તમાિા પ્રોગ્રામના ઉદે્શયો પિ આધાિ 
િાખશ.ેદા. ત. જો ઉદે્શય એ હોય કે મચ્છીની અધધકતા MPA

રિણ સતરના નનરીક્ષણો નું ઉદાહરણ : વરાપક સતર: ઓછી આવૃત્ત્ત વાળા વવશાળ વવસતારન ેઆવરી લે, દા.ત. માનતા ટો, મધરમ સતર : ઊંચી 
આવૃત્ત્ત મધરમ સતરે દા.ત. લાઇન ટ્ાનસેક્ટ, અને સૂક્ષ્મ સતર : ઉચ્ આવૃત્ત્તનો માહહતી નાના સતરે મેળવવા.

વરાપક સતરનું નનરીક્ષણ માનતા ટો 

એમ.પી.એ. ટ્ાનસેક્ટસ ટ્ાનસેક્ટસ

ખ્ડક ઢાળ

ખ્ડક સમતલ

સીમા રેખા

મધરમ સતરનું નનરીક્ષણ

ટ્ાનસેક્ટસ-છેદતી દોરી

ખ્ડક ઢાળ

્કવા્ડરેટ –ચોરસ પરવાળા આવક 
ટાઇલ્સ

ખ્ડક સમતલ

સૂક્ષ્મ સતરે 
નનરીક્ષણ



inside an MPA than outside, you should monitor both inside and outside your MPA.  This is called 
an impact study. 

The actual sites you choose for the surveys should be representative of the area of interest. 
Therefore, fish surveys should be conducted in an area of the MPA that is representative of the 
whole MPA and similar to the outside area.

To select a site, you may need to consider the following:

•	 The	degree	of	environmental	degradation	and/or	recovery;

•	 The	level	of	management	protection,	e.g.	no-take	MPA;

•	 The	extent	of	wave	exposure,	i.e.	can	the	monitoring	team	dive	at	that	site	under	most	condi-
tions?

•	 Which	sites	are	representative	of	the	coral	reef	area	you	want	to	monitor?

How do you select the monitoring method?

1. First decide what method to use, i.e. transects, quadrats, timed swims etc. This decision will 
depend upon the scale of your monitoring area, the level of detail at which you want to moni-
tor and the type of reef habitat you want to monitor, e.g. continuous front reef or patch back 
reef;

2. Second, decide what method to use: line intercept or point intercept transects or visual or 
photo quadrats. This will depend upon the expertise of your monitoring team, the time you 
have available for monitoring and the detail and precision of the data you wish to obtain;

3. Third, decide the size, i.e. transect length or quadrat size. This will depend upon the type of 
reef habitat you want to monitor, the size of the area of interest that you monitoring area must 
represent, the size and spatial abundance of the animals and plants you wish to monitor and 
the level of precision you want from the data collected. 

To detect coral reef changes through time or to compare reefs, it is important to use standard 

methods with standard sample method sizes. Methods of a specific and consistent size, i.e. de-
fined by space or time, provide quantitative information. On the other hand, qualitative informa-
tion is collected where there is no control over the sample size.

The size you select will depend upon what you want to measure. An abundant organism can be 
sampled with a smaller sampling area, whereas rare organisms will need larger sample areas. 
It is important to realise that a very small sample area may not adequately represent your area 
of interest. However, a large sample area may be difficult to search carefully enough to provide 
accurate or precise results. The actual size of the habitat being surveyed may also determine the 
size of the sample, e.g. patch reefs are not suitable for long transects.

How many replicates should you survey?

•	 How	many	samples	(called	replicates)	should	you	make?

•	 Where	should	you	locate	your	replicates?

The number of replicates needed to provide a representation of the area of interest is dependent 
upon its scale as well as the magnitude of change you want to be able to detect over time. The 

Coral reefs are variable in both space and time. To understand the extent of this variability, and 
therefore collect information that is representative of the coral reef area of interest, you need to 
take more than one sample at a survey site. Additional samples are called replicates. The use of 
replicates is called replication.
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ની અંદિ, બહાિ કિતાં વધાિે છે તમાિે બંને બહાિ અને અંદિ ની બાજયુ નનિીક્ષણ કિવાનયુ ંછે, આને અસિનો અભયાસ-કહે છે.

જ ેથિળ તમે મોજણી માટે ખિેખિ પસંદ કિો તે િસના વવષયનયુ ંપ્રતતનનધધતવ કિતી હોવી જોઈએ. આથી, માછલીના મોજણી 
એવા MPA વવસતાિમાં કિવા જોઈએ જ ેસમગ્ર MPA નયું અને બહાિના સિખા વવસતાિોનયુ ંપ્રતતનનધતવ કિતો હોય.

થિળની પસંદગીમાટે, તમાિે નીચેની બાબતો ધયાન ેલેવાની છે:

•	 પયયાવિણીય ઘટાડા અને/અથવા પયુનઃ થિાપનની માત્રા; 

•	 સંચાલન સંિક્ષણનયુ ંસતિ, દા.ત. MPA લસવાયના; 

•	 મોજાની ઊંચાઈ(ઊંચે ઊચળતા મોજા); શયુ ંનનિીક્ષણ ટીમ તે થિળ પિ તે પરિસ્થિતતમાં ડાઇવ કિી શકે? 

•	 તમે નનિીક્ષણ કિવાના છો તે પિવાળા ખડક વવસતાિ માટે પ્રતતનનધતવ થિળ કઈ છે?

તમે નનિીક્ષણની પદ્ધતત કેવીિીતે પસંદ કિશો?

1. પ્રથમ નક્ી કિો કે કઈ પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિવો છે, એટલેકે ટ્ાનસકે્, ચોિસ,કે સમયબદ્ધ તિવયુ ંવવ. આ નનણ્ભયનો 
આધાિ તમાિા નનિીક્ષણના વવસતાિનયુ ંસતિ (મોટા પાયે કે નાના પાયે) અને કેટલી કક્ષાનયુ ં(જાતત સયુધી કે પ્રજાતત સયુધી 
વવગેિે) તમે નનિીક્ષણ કિવા માગો છો અને ખડકના પ્રકાિ – સતત ખડક કે છૂટા છવાયા ખડક – જનેયું તમે નનિીક્ષણ 
કિવા માગો છો; તેના પિ છે;

2. બીજયુ ,ં નક્ી કિો કઈ પદ્ધતત અપનાવશો : લાઇન ઈંટિસેપટ કે પોઈન્ટ ઈંટિસેપટ છેદતી દોિી અથવા નજિે જોઈને કે ફોટો 
ચતયુષ્ોણ (ચોિસ), આ તમાિી નનિીક્ણ ટીમની એક્પટયાઈઝ (તજજ્તા). નનિીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ સમય, અને વવગતો 
અને ચોકસાઇ જ ેતમે મળેવવા માંગતા હો, તેના પિ આધારિત છે;

3. ત્રીજયુ ,ં સાઇઝ નક્ી કિો, એટ્લે કે છેદતી દોિી લંબાઈ અથવા ચતયુષ્ોણ (ચોિસ) ની સાઇઝ. આ બાબત તમે ક્યા 
પ્રકાિની ખડક વસાહત નયું નનિીક્ષણ કિવા માગો છે, જ ેવવસતાિમાં નનિીક્ષણ કિવામાં િસ છે તેની સાઇઝ, તે પ્રાણીઓ 
અને વનસપતત ની થિળલક્ષી વવપયુલતા, જનેયુ ંતમે નનિીક્ષણ કિવા માગો છે, તેનયુ ંચોક્સ પ્રતતનનધધતવ ધિાવ,ે અને એકઠા 
કિેલ ડેટાની ચોકસાઈનયું સતિ જ ેતમે મળેવવ ઇચ્છો છો. 

સમયાંતિે પિવાળા ખડકોના ફેિફાિો શોધવામાટે કે ખડકોની સિખામણી કિવા માટે માનકોનો ઉપયોગ કિવો જોઈએ. 

પિવાળા ખડકના સમયાંતિે ફેિફાિો શોધી કાઢવા અથવા ખડકની સિખામણી કિવા, પ્રમાન્ણત પદ્ધતતઓ સાથે પ્રમાન્ણત 
નમૂના સાઇઝ પદ્ધતત નો ઉપયોગ કિવો અગત્નો છે. વવક્શષઠ અને એકધાિી સાઇઝની પદ્ધતતઓ, એટ્લે કે જ્યા અથવા 
સમય થી વયાખ્યા કિેલ, જથથા વવષયક માહહતી પ્રદાન કિે છે. બીજી બાજયુ જ્ાિે નમૂના ની સાઇઝ પિ કોઈ નનયતં્રણ હોતયુ ં
નથી ત્ાિે ગયુણવવષયક માહહતી એકઠી કિવામાં આવે છે.

સાઇઝ, તમે જ ેપસંદ કિવા માંગો છો તે તમે શયુ ંમાપવા માગો છો તેના પિ આધારિત છે.વયાપકપણ ેઉપલબ્ધ સજીવનયુ ં
નમૂના નાના સેંપપલગ વવસતાિમાથી લઈ શકાય પિંતયુ દયુલ્ભર સજીવો માટે મોટા નમૂના એરિયાની જરિ પડે.એ અગત્નયુ ંછે કે 
બહયુ નાનો નમૂના એરિઆ તમાિા િસના વવસતાિનયુ ંપૂિતયુ ંપ્રતતનનધતવ ના પણ કિતો હોઈ. પિંતયુ, મોટા નમૂના વવસતાિ માં પૂિતયુ ં
કાળજીપૂવ્ભકનયું સશંોધન કિી ચોક્સ અને સચોટ પરિણામો મળેવવા અઘિા છે. જ ેવસાહત થિળનયુ ંમોજણી કિવા જવાનયુ ંછે 
તેની ખિી સાઇઝ, સેમપલની સાઇઝ નક્ી કિશ,ે દા.ત. છૂટા છવાયા ખડકો લાંબા છેદતી દોિી માટે યો્ય નથી.

િમે કેટલી રરપજલકષા પ્રતિકૃતિ મોજણી કરશો?

•	 તમે કેટલા નમૂના (રિપલલકેટ કહેવાય) બનાવશો?

•	 તમે રિસપલકેટન ેક્યાથી શોધશો?

િસના વવસતાિનયુ ંપ્રતતનનધતવ દશયાવવા રિસપલકેટો ની જરિી સખં્યા સમયાંતિે તમે કેટલા ફેિફાિ શોધી શકો છો તેનયુ ંધોિણ અને 
માત્રા પિ આધાિ િાખે છે. તમે શોધી શકો તે ફેિફાિની

પરવાળાના ખ્ડકો સમર અને જ�રા બંનેમાં પફરવત્મનશીલ છે. આ પફરવત્મનશીલતા ની સીમાને સમજવા, અને તે કારણસર એવી 
માહહતી એકઠી કરવી જ,ે તે પરવાળા ખ્ડકમાં રસ ધરાવતા વવસતાર માટેનું પ્તતનનધતવ કરતી હોઈ, મોજણી સ્થળ પરથી તમારે એક 
થી વધરે નમૂના લેવાની જરૂર પ્ડશે, વધારાના સેમપલોને રેપસલકા - પ્તતકૃતત- કહેવામા આવે છે. રેપસલકાના ઉપરોગને રેસપલકેશન 
– પ્તતકૃતતકરણ- કહેવામા આવે છે. 



magnitude of change you can detect is related to how well your sample represents the coral reef 
area of interest or its precision.

Where should you locate your replicates?

You should select sites that are representative of the coral reef. Statisticians would prefer all sites 
to be selected randomly, but this is often logistically difficult to achieve. In the real world the best 
method of selecting your sites is stratified haphazard selection. This means you first select the 
reef habitat (reef zone and depth) that you want to monitor, then haphazardly select suitable sam-
ple sites within this area. For repeat surveys, you can go back to the same site and haphazardly 
re-lay the transect in approximately the same area as on the previous visit. It is also important that 
replicates do not overlap with each other because the statistics used to analyse your monitoring 
information rely upon each replicate sample being independent of, or not associated with, the 
other replicates. Replicates that are not independent are called pseudo replicates.

Permanent versus haphazard sampling units

To measure change over time, you can either 
measure the same part of reef each time (fixed 
or permanent survey sites) or you can use the 
stratified haphazard selection method each time 
you survey. When you re-survey permanent sites, 
differences in the results e.g. percent coral cover, 
between the two survey periods can be attributed 
to environmental change. When you re-survey 
random or haphazard sites, only the change 
beyond the variance in your sample set can be 
interpreted as environmental change. There are 
advantages and disadvantages with using either 
of these methods of survey site selection. So you 
have to consider which method to use. Note that 
there will always be some human error when 
monitoring coral reefs. This means that some of 
the changes in your results from one year to the next will be caused by human error rather than 
environmental change. 

Large-scale studies involve sampling across 
large areas, which are widely spaced. Within 
each area, replicate samples should be taken 
and the level of variation should be estab-
lished for each area before trying to compare 
with other areas. This is called a nested (or 
hierarchical) sampling design where succes-
sively smaller spatial (or temporal) scales.  \

Precision is important if you want to be able 
to detect environmental change in space and 
time.

Collecting data from enough samples is 
important to ensure the precision (smallest 
standard error — SE) of the surveys because 
this will tell you if your sample is representa-
tive of the local area

Quantitative information (from ‘quantity’) is when the subject of interest (e.g. coral cover) is ex-
pressed as a number (e.g. 32% coral cover). Quantitative information is standardised and therefore 
comparable.

Qualitative information (from ‘quality’) is a subjective description of the object of interest 
(e.g.medium coral cover) and is difficult to use for comparative studies because one observer’s 
idea of ‘medium’ coral cover may be very different to that of another observer. Qualitative informa-
tion can be useful to support quantitative information e.g. photographs of reef change can support 
trends illustrated on a graph. The general public will relate better to photographs than graphs.
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તીવ્રતા નો સંબંધ તમારં નમૂના કેટલયુ ંતમાિા પિવાળા ખડકના િસના વવસતાિનયુ ંઅથવા ચોકસાઈનયું પ્રતતનનધતવ કિે છે તેના પિ 
આધારિત છે.

િમે િમષારી પ્રતિકૃતિઓ ક્ષાથી લોકેટ કરશો?

તમાિે એવી થિળ પસંદ કિવી જોઈએજ ેપિવાળાના ખડકો નયું પ્રતતનનધતવ કિતી હોઈ. આંકડાશાસ્તીઓ ઇચ્છશે કે બધીજ 
થિળ અક્રમીક િીતે આવિી લેવાય. પિંતયુ આ બાબત વાહનવયવહાિની સયુગમતાની  રિક્ષટએ શક્ય નથી. વાસતવમાં થિળ 
નક્ી કિવા માટે સાિામાં સાિી પદ્ધતત સતિબદ્ધ અવયવસ્થિત પસંદગીની છે.તેનો અથ્ભ એ કે તમે પહેલાં નનિીક્ષણ માટે રિપીટ 
મોજણી માટે ખડકની વસાહત પસંદ કિો ( િીફ ક્ષતે્ર અને ઊંડાઈ) પછી ગમે તે િીતે તેજ વવસતાિમાં વાિંવાિ મોજણી માટે, 
યો્ય નમૂના સાઈટ પસંદ કિો. તમે તેજ સાઈટ પિ જઈ શકો અને ગમે તે િીતે ટ્ાસ્સેક્ ફિીથી લગરગ તેજ વવસતાિમાં 
મૂકોજ્ાં તમે અગાઉની મયુલાકાતમાં મૂક્યો હતો. એ પણ અગત્નયુ ંછે કે રિસપલકેટમાં (પ્રતતકૃતતઓ) એકબીજામાં સામય 
ના ધિાવ ેકાિણ કે તમાિી નનિક્ષણની માહહતીનો પૃથક્િણમાં ઉપયોગ કિવા, દિેક રિપલલકા નમૂના સવતતં્ર હોવાથી અને 
બીજા રિપલલકા સાથે સંકળાયેલ ના હોઈ, તેના પિ આધાિ િાખવામા આવે છે. પ્રતતકૃતતઓ જ ેસવતંત્ર ના હોઈ તેને ખોટી 
પ્રતતકૃતતઓ કહે છે.

કષાયમી વિરુદ્ધ અવયિસ્થિિ સેંપપલગ એકમો

સમયાંતિે થતાં ફેિફાિન ેમાપવા માટે, અથવા તો તમે તેજ 
રાગના ખડકો દિેક વખત ેમાપો ( થિાયી અથવા કાયમી મોજણી 
થિળ) અથવા તમે સતિબદ્ધ અવયવસ્થિત પસંદગી પદ્ધતતનો 
દિેક વખત ેતમે મોજણી કિો ત્ાિે ઉપયોગ કિો.જ્ાિે તમે કમી 
થિળન ેફિીથી મોજણી કિો પરિણામોમાં તફાવાત દા.ત. % 
પિવાળા કવિ, બે મોજણી સમયના ગાળા વચે્ પયયાવિણના 
ફેિફાિન ેકાિણ ેહોય શકે. જ્ાિે તમે િેનડમ કે હેફહેજડ્ભ  થિળ 
ફકત તમાિા નમૂના સેટમાના ફેિફાિો પરિવત્ભનશીલતાથી 
ઊપિના હોય તોજ તેનયુ ંપયયાવિણના ફેિફાિ તિીકે અથ્ભઘટન કિી 
શકાય. આ બને પ્રકાિના થિળની પસંદગીના ઉપયોગના ફાયદા 
અને ગેિફાયદા બંન્ ેહોઇ શકે. આથી તમાિે નક્ી કિવાનયુ ંછે કે 
તમાિે કઈ પદ્ધતતનો ઉપયોગ કિવાનો છે નોંધી િાખો કે હમશેા 
પિવાળાના ખડકોનયુ ંનનિીક્ષણ કિતી વખત ેકોઈ ને કોઈ માનવ 
ભૂલ િહેવાનો સરંવ છે.તેનો અથ્ભ એ કે તમાિા પરિણામ ના એક 
વષ્ભ થી બીજા વષ્ભમાં અમયુક ફેિફાિો ફકત માનવીય ભૂલને કાિણે આવવાના છે. 

મોટા ક્ષતે્રના, અભરાસમાં બહુ મોટા વવસતારમાથી 
સેમપસલગ કરવું જોઈએ જ,ેવરાપકપણ ેિેલારેલા છે, દરેક 
વવસતારમાથી પ્તતકૃતત નમૂના લેવા જોઈએ અને દરેક 
વવસતાર વચ્ેના િેરિારનુ ંલેવલ પ્સ્થાવપત કરવું જોઈએ 
–બીજા વવસતાર સાથે સરખામણી કરતાં પહેલાં. આને 
નેસે્ટ્ડ-(અથવા પારંપાફરક ) નમૂના ફ્ડઝાઇન કહે છે, જમેાં 
ક્રમાનુસાર નાના નાના સ્થળ લક્ષી કે (સમર લક્ષી) ધોરણો 
હોર છે.

જો તમે સ્થળ અને સમરના પરયાવરણીર િેરિારો શોધવા 
માંગતા હો તો ચોકસાઇ જરૂરી છે.

સવભેની ચોકસાઇ સુનનસચિત કરવા (નાના મા નાની ભૂલ-
સ્ોલેસ્ટ એરર –SE ) માટે પૂરતા સેમપલોમાથી માહહતી 
એકઠા કરવા જરૂરી છે કારણકે તે તમને કહેશે કે તમારંુ 
નમૂના સ્થાનનક એફરરાનું પ્તતનનધતવ નમૂના છે કે કેમ. 

જથથાત્મક માહહતી (“જથથા “ પર થી) જ્ારે રસનો વવર્ર (દા .ત. પરવાળા રીિ) સખં્ા તરીકે દશયાવવામાં આવે છે. (દા.ત. 32% 
ઓિ ્કપ્લ કવર) જથથાત્મક માહહતીનું પ્માણણકરણ થરેલું છે. આથી સરખામણી કરી શકાર છે

ગુણાત્મક માહહતી (“ ગુણ “ પરથી) એ વરક્કતલક્ષી વણ્મન છે રસની વસતુનું (દા.ત.મીફ્ડરમ પરવાળા કવર) તે સરખામણીના 
અભરાસ માટે વાપરી શકાર નહીં કારણકે એક નનરીક્ષકના વવચાર પ્માણે “મીફ્ડરમ” પરવાળા કવર તે બીજા નનરીક્ષકના વવચાર 
પ્માણે ઘણંુ જુદંુ હોઇ શકે.ગુણાત્મક માહહતી ; જથથાત્મક માહહતીને મદદ રૂપ થઈ શકે દા.ત. રીિના િેરિારના િોટોગ્રાિ ગ્રાિ પર 
દશયાવેલા વલણ ને આધાર આપી શકે. સામાન્ય લોકો ગ્રાિ કરતાં િોટો પર વધારે વવશ્વાસ કરશે.



Permanent or fixed survey sites

Permanent sites are generally recommended for long-term monitoring because they offer the 
greatest amount of information, consistency, repeatability and reliability. Managers usually prefer 
permanent sites because they are more comfortable with comparisons of a fixed sample of the 
environment rather than with relying upon the statistics of random sampling, which are more 
difficult to understand. Permanent sites should always be selected using a random or stratified 
haphazard selection process to ensure they are representative.

How do you mark permanent sites?

Permanent sites must be marked so that the transect tapes, quadrats or photographic equipment 
can be placed as close as possible to the same position on each visit. Stainless steel stakes or 
reinforcing rods or star pickets should be hammered into the reef at 5 to 10 metre intervals along 
a transect line or at the corners of a permanent quadrat. Observers can wrap a tape measure 
around these stakes to ensure that the transect is in the same position.

How often should you monitor?

There is a trade-off between the frequency of monitoring and the number of locations to moni-
tor, e.g. a large monitoring effort at a small number of sites in a large reef area may give a biased 
picture of the overall reef health. To represent a large area, several monitoring locations will be 
necessary. To be useful, monitoring surveys should be carried out every year or at least every 
second year. However, more frequent monitoring may be required to answer some management 
questions, such as ‘what is the abundance of highly mobile fish?’ and so quarterly surveys at one 
location may be better.

Impact studies

Human impacts on coral reefs must be distinguished from background effects that are often 
extremely variable in space and time. This means we need to monitor the resources many times 
and at many sites (with replicate samples taken at each site) both before and after an impact to 
control spatial variability. The Beyond Before, After, Control Impact (Beyond BACI) design should 
be used for impact studies. This design monitors both an impact and at least 2 control sites 
at many times before and after an impact. An impact is indicated by a greater environmental 
change at the impact site compared with the controls.

Should I do a pilot study?

Pilot studies can help you decide the size (e.g. length of transect or quadrat size) and the 

number of replicates needed. The monitoring methods described in ‘section three’ of this book 

recommend the size and number of replicates. For research monitoring where you want to 

detect fine-scale environmental changes, you will need to conduct a pilot study. However, if you 

wish to reduce the number of replicates suggested by a standard monitoring method (maybe to 

save costs) we recommend you conduct a pilot study to determine the resolution of environmen-

tal changes you will be able to detect. 
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કષાયમી અથિષા થિષાયી મોજણી સષાઇટ્સ

કાયમી સાઇટ્સની સામાન્યિીત ેલાંબાગાળાના નનિીક્ષણ માટે રલામણ કિવામાં આવે છે કાિણકે તેનાથી ખૂબજ માહહતી, 
સાતત્, રિવપટેનબલલટી અને વવવિસનનયતા મળે છે. મેનેજિો સામાન્યિીત ેકાયમી સાઇટ્સ પસંદ કિે છે, કાિણકે તેઓને 
પયયાવિણના આંકડાશાસ્તના િેંડમ સેંપપલગમાં, જ ેસમજવામાખૂબ અઘિા છે,તેના કિતાં થિાયી નમૂના સિખામણી કિવામાં 
ખૂબ સયુવવધા િહે છે. િેંડમ અથવા સતિબદ્ધ હેફહેજાડ્ભ  પસંદગી પદ્ધતત પ્રરક્રયા નો ઉપયોગ કિી કાયમી સાઇટ્સ હમશેા પસંદ 
કિવી જોઈએ તે સયુનનલચિત કિવયુ ંજોઈએ કે તે પ્રતતનનધધતવ ધિાવ ેછે.

કષાયમી સષાઈટ િમે કેિીરીિે મષાક્ક  (અરંકિ) કરશો?

કાયમી સાઇટ્સ ચોક્સ અંરકત કિવી જોઈએ જથેી છેદતી દોિી ટેપ, ચતયુષ્ોણ અથવા ફોટોગ્રાફીના સાધનો દિેક વવક્ઝટ 
વખત ેલગરગ એકજ પોક્ઝશનમા મળે તે િીતે ગોઠવી શકાય.સે્નલેસસ સ્ીલના સે્ક્ ( એક પ્રકાિના થાંરલા ) અથવા 
િેન્ોર્સગ િોડ અથવા સ્ાિ વપકેટ્સ ખડકમાં ઠોકી દેવા જોઈએ 5 થી 10 મીટિના અતંિે, છેદતી દોિી લાઇનબિાબિ, અથવા 
કાયમી ચોિસના ખૂણાઓ ઉપિ. નનિક્ષકોએ આ સે્ક્ ને ફિત ેટેપ વીંટી દેવી જોઈએ તે નનલચિત કિવા માટેકે છેદતી દોિી એજ 
પોક્ઝશન માં છે. 

િમે કેટલીક િખિ નનરીક્ષણ કરશો?

કેટલી વખત નનિીક્ષણ કિવયુ ંતે અને થિળની સખં્યા જનેયુ ંનનિીક્ષણ કિવાનયુ ંછે તે વવકલપ વવનનમય છે. દા. ત. ઘણા નનિીક્ષણના 
પ્રયતનો મોટા ખડકના વવસતાિમાં ઓછી સખં્યાની થિળ પિ સમગ્ર ખડક ની તંદયુિસતીનયુ ંપૂવ્ભગ્રહયયુકત ધચત્ર આપેચે. મોટા 
વવસતાિનયુ ંપ્રતતનનધધતવ કિવા માટે ઘણા નનિીક્ષણ થિળ જરિી િહેશ.ેઉપયોગી થાય તે માટે, નનિીક્ષણ મોજણી દિ વષવે અથવા 
ઓછામાં ઓછા દિેક બે વષવે કિવા જોઈએ. જો કે, વધાિે વાિંવાિ ના નનિીક્ષણોની જરિ પડે અમયુક સંચાલનના પ્રશ્ોનાં જવાબ 
લેવા માટે. જવેાં કે “અતતશય થિળાંતાિ કિનાિ માછલીની વવપયુલતા કેટલી છે?” અને તેથી એક થિળના વત્રમાલસક મોજણી 
વધાિે સાિા હોય શકે. 

અસરનો અભયષાસ 

પિવાળા િીફ ઉપિ માનવીની અસિોન ેબેકજમીન અસિોથી અલગ તાિવવી જોઈએ જ ેઘણી વખત થિળ અને સમયમાં અત્તં 
ફેિફાિવાળી હોય છે. એનો અથ્ભ કે આપણે સંસાધનોનયુ ંઘણી વખત અને સાઇટોનયુ ંપણ ઘણી વખત (દિેક થિળ ઉપિથી 
પ્રતતકૃતતઓ નમૂના લઈને) અસિ થયા પહેલાં અને અસિ થયા પછી અવકાશી (થિળલક્ષી) પરિવત્ભનશીલતાનયુ ંનનિીક્ષણ 
કિવયુ ંજોઈએ. ધી નબયોંડ નબફોિ,આફ્ટિ, કંટ્ોલ ઇમપેક્ (BBACI) રડઝાઇનનો ઇમપેક્ (અસિ) ના અભયાસ માટે ઉપયોગ 
કિવો જોઈએ. આ રડઝાઇન અસિનયુ ંઅને ઓછામાં ઓછી બે કંટ્ોલ થિળનયુ ંઘણી વખત અસિ થયા પહેલાં અને અસિ થયા 
પછી નનિીક્ષણ કિે છે. ઘણા મોટા પયયાવિણીય ફેિફાિો દ્ાિા અસિથિળપિ અસિ, કંટ્ોલ સાથે સિખામણી કિતાં, સૂધચત 
કિવામાં આવે છે. 

માિે પાઇલોટ સ્્ડટી કિવો જોઈએ?

પાઇલોટ સ્ડી તમને નનણ્ભય કિવામાં મદદ કિશે. – સાઈઝના ( દા.ત. ટ્ાનસેક્ની લંબાઈ અથવા ચતયુષ્ોણ ની 
સાઇઝ). આ પયુસસતકાના “સેક્શન ત્રણ” માં વણ્ભવેલ પદ્ધતત િેપલીકેટ્સની સાઇઝ અનેસંખ્યાનયું વણ્ભન કિે છે. સશોધન ં

માટેના નનિીક્ષણમા જ્ાં તમે સૂક્ષ્મ સતિે પયયાવિણના ફેિફાિ શોધવા માંગતા હો, તમાિે પાઇલોટ સ્ડી કિવાની જરિ 

પડશે. પિતયું, જો તમે રિપલીકેટની સંખ્યા સ્ાનડડ્ભ  દેખિેખ મેથડમાં રલામણ કિેલ કિતાં ઓછી કિવા માંગતા હો (ખચ્ભ 
બચાવવામાટે હોય શકે) અમે તમને પાઇલટસ્ડી કિવાની રલામણ કિીએ છીએ. જથેી પયયાવિણના ફેિફાિની આવૃશ્તિ 

તમે શોધી શકશો. 



6.6.11.6 Monitoring physical parameters

Monitoring physical parameters complements ecological monitoring where direct changes to the 
reef are measured.

Monitoring the physical environment of coral reefs helps managers to determine the cause of reef 
degradation or recovery.

Categories discussed here are:

•	 Water	and	air	temperature;

•	 Salinity;

•	 Wind	strength	and	sea	state;

•	 Water	quality;

•	 Turbidity;

•	 Sedimentation.

•	 Current

Water and air temperature

Corals require a water temperature range between 18 and 32°C. Temperatures above or below 
the local range can cause stress to corals. Global climate change is causing high sea surface 
temperatures in El Niño and La Niña years, which stresses corals and cause them to bleach. 
It is important to monitor water temperature fluctuations to help understand what temperature 
changes cause corals to bleach and eventually whether they recover or die.

Water temperatures are measured using a mercury thermometer enclosed in protective casing. 
Temperature readings should be taken in the air, and the water temperature just below the sur-
face and at the depth of your survey. 

Salinity

Corals prefer a salinity range of 3.2% to 4.2%, and the surface salinity can decrease when fresh 
water is added e.g. if there are floods or there is pollution from industries, or increase if surface 
water evaporates. Changes may cause stress to corals. Therefore it is useful to monitor the salin-
ity using a refractometer. Water samples from the surface and survey depth can be collected in 
sealed plastic containers and the salinity measured at the surface. 
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6.6.11.6 ભૌતતક પરિબળોનયુ ંનનિીક્ષણ 

રૌતતક પરિબળોનયુ ંનનિીક્ષણ પારિસ્થિતતક નનિીક્ષણન ેમદદ કિે છે જ્ાં ખડક પિના સીધા ફેિફાિો માપવામાં આવે છે.

પિવાળા ખડકના રૌતતક પયયાવિણના નનિીક્ષણ, ખડકમાં થતયુ ંનયુકશાન-ઘસાિો- કે પયુનઃ: થિાપનના (સારં થઈ જવયુ)ં કાિણ 
નક્ી કિવા મેનેજિોન ેમદદ કિે છે.

જ ેકેટેગિી (પ્રકાિ) ની ચચયા કિવાં આવી છે તે નીચે મયુજબ ચ:

•	 પાણી અને હવાનયુ ંઉષણતામાન;

•	 ક્ષાિતવ; 

•	 પવનની તાકાત અને દરિયાની સ્થિતત; 

•	 પાણીની ગયુણવતિા; 

•	 ડહોળાશ;

•	 કાંપ (જમા થતો કાંપ).

•	 પ્રવાહ 

પષાણી અને હિષાનું ઉષણિષામષાન

પિવાળાન ેપાણીનયુ ંઉષણતામાન 18 અને 32°C ની િેનજ વચ્ ેજોઈએ.થિાનનક િેનજ થી વધાિે કે ઓછયુ ં  ઉષણતામાન પિવાળા 
માટે મયુશકેલી સજી્ભ  શકે છે. વૈશ્વિક આબોહવાના ફેિફાિ અલ નીનો અને લા નીના વષભોમાં, સમયુરિના ઉષણતામાનનો ફેિફાિ 
સજા્ભય છે, તે પિવાળા ને મયુશકેલીમાં મૂકે છે અને તેમનો િંગ જતો િહે છે. પાણીનાઉષણતામાનના ચડાવ ઉતાિનયુ ંનનિીક્ષણ કિવયુ ં
જરિી છે એ જાણવા માટે કે ક્યા ઉષણતામાનના ફેિફાિન ેકાિણ ેકોિલનો િંગ ઊડી જાય છે અને પછી તેઓ ઠીક થઈ જાય છે 
કે મતૃ્યુ પામે છે.

પાણીનયુ ંઉષણતામાન એક સિંક્ક્ષત ખોખામાં પેક કિેલા મક્ભ યયુિી (પાિો) થિમૉતમટિથી માપવામાં આવે છે. ઉષણતામાનના 
િીફ્ડગ હવામાં, અને પાણીનયુ ંઉષણતામાન સપાટીની તિતજ નીચે,અને તમાિા સવવેની ઊંડાઈએ લેવા જોઈએ,

ક્ષષારતિ 

પિવાળા ક્ષાિતવની િેનજ 3.2% થી 4.2% સયુધીની પસંદ કિે છે, અને સપાટીનયુ ંક્ષાિતવ ઘટે છે જ્ાિે તાજયુ  ંપાણી આવે છે 
દા.ત. જો પૂિ આવે કે ઇનડસટ્ીનયુ ંપ્રદૂષણ હોય, અથવા સપાટીના પાણીનયુ ંવિાળ બનીને ઊડી જવયુ.ં ફેિફાિ કોિલન ેનયુકશાન 
કિે છે. આથી રિફિેક્ોતમટિથી ક્ષાિતવનયુ ંનનિીક્ષણ કિવયુ ંઉપયોગી છે. પાણીના નમૂના સપાટી અને મોજણી ઊંડાઈ પિથી 
લેવાજોઈએ લસલડ પલાસ્સ્કની કોથળીઓમાં પેક કિવા જોઈએ અને ક્ષાિતવ સપાટી પિ માપવયુ ંજોઈએ. 

રરફે્ક્ોતમટર



Wind strength and sea state

This is useful when monitoring fish as the abundance of fish at a site changes according to the 
weather conditions.

The measurement scales are listed here.

Wind strength category Wind strength (knots)

0 0

1 1-5

2 6-10

3 11-15

4 16-20

5 21-25

Sea State Description

Calm Mirror like to small ripples

Slight Large wavelets, crests breaking

Moderate Many white caps forming

Rough Large waves, 2-3 metres, white caps

Water quality

Water pollution from human land-use is a serious threat to coral reefs around the world. How-
ever water quality monitoring can be expensive and requires measuring those pollutants that are 
released into your area. These may include suspended sediment (below), nutrients (nitrogen and 
phosphorus compounds), toxic metals (e.g. lead, cadmium and copper), petroleum hydrocar-
bons (lubrication oils and fuels), pesticides, organochlorine wastes and organic matter. 

Turbidity

Turbidity is the amount of suspended 
sediment and plankton in a water 
column. Turbidity is often higher fol-
lowing storms when sediments are 
resuspended in the water column 
or washed onto the reef from land. 
Secchi discs are commonly used to 
measure turbidity. The disc is split 
into 2 white and 2 black sections 
and attached to a length of rope with 
knots at metre distances. The disc is 
lowered into the water column and 
the turbidity is measured by the dis-
tance at which you can no longer see 
the disc. Secchi disc measurements 
should be taken on a clear day within 
2 hours of noon.
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પિનની િષાકષાિ અને દરરયષાની સ્થિતિ 

જ્ાિે માછલીઑનયુ ંનનિીક્ષણ કિવામાં આવે ત્ાિે આ ઉપયોગી છે કાિણકે આબોહવાની પરિસ્થિતી મયુજબ થિળમા 
માછલીઓની વવપયુલતામાં ફેિફાિ થાય છે.

માપવાના ધોિણો નીચે દશયાવેલા છે.

પિનની િષાકષાિ કેટેગરી પિનની િષાકષાિ (knot) 

0 0

1 1-5

2 6-10

3 11-15

4 16-20

5 21-25

દરરયષા સ્થિતિ િણ્કન 

શાંત કાચ જવેા થી લઈને શાંત વહેતા મોજા 

થોડો મોટા મોજા, ઉપિના રાગ ( કે્રસ્ ) ને તોડી નાખે 

મધયમ ઘણી સફેદ ટોપીજવેી ટોચ બનાવે (ફોમવેશન) 

િફ બહયુ ઊંચા મોજા , 2-3 મીટિના,ટોચ સફેદ ટોપી જવેી ચ

પષાણીની ગુણિતિષા

દયુનનયારિમાં માનવીના જમીન-ઉપયોગથી પાણીનયુ ંપ્રદૂષણ પિવાળાના ખડકો માટે ગંરીિ ખતિો છે. જોકે, પાણીની ગયુણવતિાનયુ ં
નનિીક્ષણ મોંઘયુ ંહોય શકે અને એવા પ્રદૂષકોને માપવાની જરિ પડે છે જ ેતમાિા વવસતાિમાં છોડવામાં આવે છે. જમેાં નીલંનબત 
(સસપેંડેડ) કાંપ (કાંપ –નીચે), પોષક તતવો (નાઇટ્ોજન અને ફોસફિસના સંયોજનો), ઝેિી ધાતયુઓ (દા.ત.શીશયુ,ં કેડતમયમ, 
તાંબયુ)ં, પેટ્ોલલયમ હાઇડ્ોકાબ્ભન (લ્યુનબ્કાંટ ઓઇલ અને ફ્યુઅલ્સ), પેસ્ીસાઇડ-જતંયુનાશકો-, ઓગવેનોકલોિીન કચિો, અને 
ઓગવેનનક મેટિ (સેંનરિય વસતયુઓ) નો સમાવશે થાય છે. 

િહોળષાશ

ડહોળાશ તે પાણીની કોલમમાં સસપેંડેડ કાંપ 
(નીલનંબત કાંપ) અને પલાંકટન નો જથથો છે. 
તોફાન થાય તે પછી ઘણી વખત ટિબીડીટી 
વધી જાય છે જ્ાિે કાંપ ફિીથી પાણી કોલમમાં 
નીલનંબત થાય છે અથવા જમીનથી ધોવાઈને 
ખડક ઉપિ થિાવપત થાય છે. ડહોળાશના માપન 
માટે સામાન્ય િીતે Secchi discs વપિાય 
છે. રડસ્ 2 સફેદ અને 2 કાળા સેકષનમાં 
વહેંચાયેલી છે અને એક દોિડાની લંબાઈ સાથે 
દિેક મીટિના અતંિે એક ગાંઠ સાથે બાંધેલી હોય 
છે. રડસ્ પાણી કોલમમાં ડૂબાડવામાં આવે છે 
અને ટિબીડીટી માપવામાં આવે છે એવા અતંિ 
સયુધી કે તમને રડસ્ દેખાય નહીં. Secchi discs 
માપન સવચ્છ રદવસ ેઅને બપોિના 2 વા્યા 
સયુધીમાં કિવયુ ંજોઈએ. 



Sedimentation

Sedimentation is the sediment load that arrives onto the reef. Sedimentation rates are measured 
using sediment traps. You can also look at the content of the sediments to determine if there is an 
influx of zooplankton (food for corals, etc.).

Sedimentation traps

Method description

This involves attaching a PVC sediment trap to the reef and leaving it for up to 3 months to collect 
sediments settling on the reef. This method can be used to detect temporal changes, for exam-
ple, impact assessment.

Information obtained

Sedimentation rates. These are presented as the weight of sediment (g) per unit time.

Equipment required

•	 PVC	pipe	of	diameter	5	centimetres	and	length	11.5	centimetres	and	sealed	at	one	end;

•	 Lid	to	seal	the	sediment	trap	before	removal;

•	 2-6	baffles	at	the	top	of	the	pipe	to	stop	unwanted	animals	or	objects	getting	into	the	tube;

•	 Drying	oven	(to	60°C);

•	 Balance	of	sensitivity	1	milligram;

•	 Field	personnel:

•	 1	boat	driver/surface	watch
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કયાંપ જામિો

કાંપ જામવો તે કાંપનો રાિ છે જ ેખડક પિ આવે છે. કાંપ િેટ કાંપ પાંજરં ના ઉપયોગથી માપવામાં આવે છે તમે કાંપમાં 
સમાયેલા સામગ્રીન ેજોઈ શકો એ નક્ી કિવા માટે કે ઝૂપલાંકટન નો આવિો છે કે નહીં (પિવાળાનો ખોિાક, વવ.). 

કાંપ પાંજરં

પદ્ધતિ િણ્કન 

આ પદ્ધતતમાં PVC કાંપ પાંજરં ખડક પિ લગાવવાનો છે અને તેને 3 મહહના સયુધી ખડક પિ સેટલ થતાં કાંપ ને એકઠા કિવા 
િાખી મૂકવાનો છે. આ પદ્ધતત સમયાંતિના ફેિફાિો શોધવા ઉપયોગમાં લઈ શકાય, દા.ત. અસિનયુ ંઆકલન.

મેળિેલ મષાહહિી 

કાંપ નો િેટ (દિ) . તે કાંપના વજન (વેઇટ) (g)પિ યયુનનટ ટાઈમ તિીકે દશયાવવામાં આવે છે.

જરૂરી સષાધનો 

•	 PVC	પાઇપ 5 સેલન્ટમીટિ વયાસનો અને 11.5 સેલન્ટમીટિ લંબાઇનો અને એક છેડે સીલ કિેલો;  

•	 ઢાંકણ કાંપ પાંજરં (પાંજરં) ને કાઢીએ તે પહેલાં સીલ કિવા માટે;

•	 2-6	બેફલ, પાઇપના ટોપ ઉપિ, ટ્ૂબમાં નબન જરિી પ્રાણીઓ કે વસતયુઓ દાખલ ના થઈ જાય એટલા માટે; 

•	 ડ્ાઈંગ ઓવન (to 60°C); 

•	 ત્રાજવયુ ં– સેંહટવવટી 1 તમલલગ્રામ; 

•	 રફલડ કમ્ભચાિીઓ:

•	 1	બોટ ડ્ાઈવિ./સિફેસ વોચ



Lab personnel

•	 Lab	technician	to	process	samples;

•	 Data	entry,	analysis,	interpretation	and	reporting.

General procedure

•	 Hammer	steel	rods	deep	into	the	substratum;

•	 Attach	3	sedimentation	traps	to	each	rod	20	centimetres	above	the	substrate;

•	 4	sets	are	recommended	at	3	m	depth.	If	desired,	place	2	additional	sets	either	side	of	per-
manent benthic transects or quadrats (‘monitoring benthic communities’ p 27);

•	 Seal	the	traps	before	removal;

•	 Remove	on	a	1-3	month	basis;

•	 In	the	lab,	filter,	dry	(at	60°C)	and	weigh	the	sample	to	obtain	the	dry	weight	to	the	nearest	
milligram.

Advantages

•	 Equipment	is	fairly	cheap.

•	 Quantitative	temporal	data	on	sedimentation	rates.

•	 Simple	to	deploy,	collect	and	process.

Limitations

•	 Traps	cannot	be	left	for	long	periods	(over	3	months).

•	 velocities	greater	than	20	centimetres	per	second.

•	 Frequent	visits	to	field	sites	to	collect	and	replace	traps.

Training required

•	 Minimal	field	and	lab	training

Currents

It is important to know the direction and velocity of the prevailing currents in the area of your 
study site because they transport larval reef organisms as well as harmful sediments and pollut-
ants such as oil.
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લેબોરેટરી કમ્કિષારીઓ

•	 લેબોિેટિી ટેસ્કનક્શયન સેમપલો ઉપિ પ્રરક્રયા કિવા માટે; 

•	 માહહતી એન્્ટી, એનાલલલસસ, ઇન્ટિવપ્રટેશન (અથ્ભઘટન) અને રિપોર્ટગ.

સષામષાન્ય કષાય્કિષાહી 

•	 પાયામાં ઊંડા સયળયા ઠોકી દો;

•	 3	કાંપ પાંજરં લગાડો દિેક સયળયા ઉપિ સબટે્ટથી 20 સલેન્ટમીટિ ઉંચે;

•	 4	સેટ 3 મીટિ ઊંડાઈએ રલામણ કિવામાં આવે છે. જો ઈચ્છા હોય તો 2 એરડશનલ સેટ કાયમી બેંધથક છેદતી દોિી 
અથવા ચતયુષ્ોણ ( ‘બેંધથક કોમયયુનનટીનયુ ંનનિીક્ષણ’ પેજ 27) ની બંને બાજયુ એ મૂકવા;

•	 પાંજરં કાઢો તે પહેલાં તેને સીલ કિો;

•	 1-3	મહહનાના આતંિે દૂિ કિો;

•	 લેબોિેટિીમાં રફલટિ કિો,સૂકો કિો ( 60°C એ) અને સેમપલનયુ ંવજન સૂકયું  વજન નજીકના તમલીગ્રામમાં મળેવો.

ફષાયદષા

•	 ઠીક ઠીક સસતયુ ંછે.

•	 કાંપ િેટનો સામાયયક વજનાત્મક ડેટા.

•	 મૂકવા, એકઠયું  કિવા અને પ્રરક્રયા માટે સાદયું.

મયતાદષાઓ 

•	 પાંજરં લાંબા સમય (3 મહહનાથી વધયુ) સયુધી િાખી શકાય નહીં.

•	 વેગ 20 સેંટીમીટિ/પ્રતત સેકનડ થી વધાિે.

•	 વાિંવાિ રફલડ થિળની મયુલાકાત લેવી પડે એકઠયું  કિવા અને પાંજરં બદલવા.

જરૂરી િષાલીમ 

•	 રફલડ અને લેબ ટે્નીંગ ઓછામાં ઓછી

પ્રવાહો

તમાિા અભયાસના વવસતાિની થિળમાં પ્રવત્ભમાન પ્રવાહોની રદશા અને વેગ જાણવા અગત્ના છે કાિણકે તેમાં ખડકના લાવયા 
સજીવો સાથો સાથ જોખમી કાંપ અને પ્રદૂષકો જવેા કે ઓઇલ તણાઈ આવે છે.

ગટરના પલાન્ટ

અસરગ્રસત ખ્ડકો

અસરના થઈ હોર તભેવા ખ્ડક 



Current meters that can be left in situ at a study site 
are very expensive. To get an approximate idea of cur-
rent direction and velocity, you can release Rhodamine 
B or a fluorescein dye and time its passage through 
the water or release drift devices (‘drogues’) and take 
sightings of their successive positions. Drogues are 
probably the best indicators of currents in small, semi-
contained water masses with sluggish or slow currents.

Many types of drogues can be purchased or construct-
ed. The drogue apparatus should include a buoy that 
is large enough to support a flagpole, radar reflector 
mast or radio antenna, and to prevent the weight of 
the drogue from pulling it underwater. To ensure that 
the drogue is influenced more by water currents than 
wind, the surface area of the parts in the water must 
be greater than the surface area of parts exposed to 
the air. The larger the drogue, the more precise the 
measurements can be. So use as large a drogue as 
practical. 

6.6.11.7 General monitoring methods

The purpose of this section is to introduce you to the 
different method families as a guide you on when to use them. The different method families can 
be classified as follows:

•	 Manta	tow;

•	 Timed	swim;

•	 Transects;

•	 Quadrats.

Manta tow and timed swims

These are the best methods for obtaining a broad scale, general description of a reef site and 
involve either towing a diver behind a boat around a reef or a diver swimming for a set time or 
distance. 

Advantages of transects
•	 Easy	to	use;

•	 Tape	measures	are	easy	to	carry	in	the	water.

Limitations of transects
•	 Transects	are	not	suitable	where	hard	corals	or	target	invertebrates	are	widely	spaced	and	

small. A manta tow is better for widely spaced organisms.

Transects are not suitable for patchy reefs because they require sufficient continuous reef over 

which to lay the transect replicates. Quadrats or stationary fish counts are better suited for 

patchy reef habitats.
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કિંટ મીટસ્ભ અભયાસ થિળ પિ અંદિ નાખીને િાખવામાં આવે છે જ ેબહયુજ 
મોંઘા હોય છે. પ્રવાહની રદશા અને વેગ નો અંદાજ મળેવવા માટે, તમે 
હભોડામાઈન બી કે ફલૂિેસસીન ડાઈ dye પાણીમાં તિતી મૂકો અને તેમનો 
પાણીના પેસેજમાં પ્રસિવાનો ટાઈમ િેકોડ્ભ  કિો અથવા તિીન ેખેંચાય તેવયુ ં
ઉપકિણ (‘drogues’) તિતો મૂકો અને તેની ક્રમાનયુસાિ સ્થિતત જ્ાં 
જોવાય તે નોંધો. Drogues તે, સયુસત અને ધીમા, પ્રવાહવાળા નાના, અધ્ભ 
–ઘેિાયેલા- પાણીના સ્તોતો માટે કદાચ સાિામાં સાિો પ્રવાહ સૂચક છે. 

ઘણી જાતના Drogues ખિીદી શકાય અથવા બનાવી શકાય. Drogues 
સાધન એક buoy (તિલ ઘટક) જ ેએટલયુ ંમોટયું  છે કે ફલેગપોલન,ે િડાિ 
રિફલેકટિ સતંર અથવા િેરડયો એટેંનાને, ને આધાિ આપે છે, અને 
સાધનને પાણીમાં ડૂબી જવાથી બચાવે છે.તે નનલચિત કિવા કે ડ્ોગ પિ 
પાણીના પ્રવાહની પવન કિતાં વધાિે અસિ થાય, સપાટી જ ેપાણીની અંદિ 
હોય તેનયું ક્ષતે્રફળ, જ ેસપાટી બહાિ હવામાં હોયતેના ક્ષતે્રફળ કિતાં વધયુ 
હોવયુ ંજોઈએ. જવેડયું  મોટયું  ડ્ોગ હોય તેટલા ચોકસાઇવાળા માપ હોય.આથી 
જટેલયું વયવહાર િીતે શક્ય હોય તેટલા મોટા ડ્ોગનો ઉપયોગ કિો.

6.6.11.7 સામાન્ય નનિીક્ષણની પદ્ધતતઓ

આ વવરાગનો હેતયુ તમને જયુદા જયુદા પ્રકાિની પદ્ધતત –કયુટયુંબનો માગ્ભદર્શકા 
તિીકે પરિચય કિાવવા નો છે કે તેનો ક્યાિે ઉપયોગ કિવો. વવવવધ મેથડ-
ફેતમલીનયુ ંનીચે મયુજબ વગણીકિણ કિી શકાય:

ધવજ 

રરોિોમ્મ

કપ્ડાં, લાક્ંુડ, 
એલ્ુતમનનરમ 

સળળરા અથવા દોર્ડા 

વજન 

•	 માનતા ટો;

•	 સમયબદ્ધ તિણ (ટાઈમડ સસવમ; 

•	 ટ્ાનસેક્્સ; (છેદતી દોિી) 

•	 કવાડે્ટ્સ. (ચોિસ) 

હો્ડટી સાથે બાંધેલ પાટટયાની અને સમયનોંધક ચાંપની 

આ પદ્ધતતઓ ખડકની થિળ ના, વયાપક પાયે સામાન્ય વણ્ભન મળેવવા માટે સાિામાં સાિી છે તેમાં િીફની ફિત ેબોટની પાછળ 
ડાઇવિન ેટો કિવો અથવા ડાઈવિ સેટ ટાઈમ અથવા અતંિ માટે સસવમ કિે (તિે) તેનો સમાવશે થાય છે.

છેદતીદોરી  ના િારદા 
•	 વાપિવામાં સિળ;

•	 ટેપ મેઝ્યુિિ સિળતાથી પાણીમાં લઈ જઇ શકાય છે.

છેદતીદોરી  ની મરયાદાઓ 
•	 જ્ાં પિવાળા સખત હોય અથવા લક્ષયયત  અપૃષઠવશંીઓ નાના ને વવશાળ િીતે ફેલાયેલા હોય ત્ાિે છે નાના હોય. 

હોડીમાં બંધાયેલા પાહટયા  ની પદ્ધતત વવશાળ િીતે ફેલાયેલા સજીવો માટે વધાિે સાિી છે. 

છૂટા છવાયા ખડકો માટેછેદતી દોિી યો્યનથી, કાિણકે છેદતી દોિી પ્રતતકૃતતઓ બેસાડવા માટે પૂિતા સતત ખડકો જરિી 
છે. ચતયુષ્ોણ અથવા થિાયી રફશ ગણતિી છૂટા છવાયા ખડકોની વસાહત માટે વધારે રો�ર છે.



Manta tow data sheet 

Manta Tow Board Survey Data Sheet

Name of Surveyor: Station:

Site:

Assistant: Date: Wind: Cloud:

Time: Depth: Special feature of 

station:

Re No. Tow No. Coral Cover Scars Soft Coral 

Cover

Algal cover Visibility Other

Live Dead

Entered by:         Date:

Statistical analysis by:      Date: 

Transects

Transects provide medium-scale information. They are ines marked on the reef floor, where the 
corals and other objects underneath are counted. Lines can be tape measures, ropes or chains of 
different lengths with measurements made under fixed points or where something happens e.g. 
counting chain links or where benthic species change. Transects can vary in length. Common 
lengths used are 10, 20, 30 and 50 m. The length you should use depends upon the abundance 
and spatial distribution of the variable to be monitored as well as the spatial heterogeneity of the 
site. Spatial heterogeneity refers to variation in the animal and plant types across space. If the 
spatial heterogeneity is high (e.g. patch reefs or spur and groove habitat), a long transect (e.g. 50 
m) will encompass too much of this spatial variation (e.g. coral, sand and rock) and the power of 
your surveys to detect change will be reduced. Transects are generally positioned parallel to the 
reef crest along a constant depth contour. A transect laid perpendicular to the shore may be ap-
propriate if you want to include different reef zones (or depths) in the same transects. Surveying a 
range of zones may be useful to ground truth remote data relating to habitat types.

There are 4 ways to survey transects:

1. Line transects (including line intercept transects and chain transects under a line);

2. Point intercept transects which measure things at specific intervals either below the line or 
below and to the side of the transect tape;

3. Belt transects, which measure things in a belt inside the transect; and

4. Chain intercept transects.
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માનતા ટો માહહતી પત્રક 

માનતા ટો બોડ્ભ  મોજણી માહહતી પત્રક 

વવેયિનયુ ંનામ: થિળ:

થિળ:

સહાયક: તાિીખ: પવન: વાદળ: 

સમય:  ઊંડાઈ: થિળના વવક્શષટ લક્ષણો: 

િે નબિ ટો નંબિ પિવાળા આવિણ ડાઘા મૃદયુપિવાળા 
કવિ 

આલ્ગલ 

(શેવાળ) કવિ 

દ્શયતા અન્ય 

જીવવત મતૃ્યુ 

નોંધ કિનાિ:         તાિીખ:

આંકળારકય વવશલષેણ કિનાિ:      તાિીખ: 

ટ્ષાનસક્ે્સ (એક છેિષા થી બીજા છેિષા સુધીની રેખષા-દોરિંુ કે િષાર વિ.) 

છેદતી દોિી મધયમ સતિની માહહતી પ્રદાન કિે છે. તે લાઈનો છે જ ેખડકના ફલોિ પિ અંરકત કિવામાં આવે છે, જ્ાં તેની 
નીચેના પિવાળા અને બીજા પદાથભોની ગણતિી કિવામાં આવે છે. લાઈનો વવવવધ લંબાઈની ટેપ થી, દોિડા અથવા ચેઇનથી 
માપી શકાય, રફક્ પોઈન્ટ પિ માપીને અથવા જ્ાિે કોઈ બનાવ બને દા.ત. ગણતિી કિવાનીચેનન ેલલન્ક કિવાની હોય 
કે બેંધથક (નનતલથિ- સમયુરિ તળની) પ્રજાતતઓમાં ફેિફાિ થાય. છેદતી દોિી લંબાઈમાં જયુદા હોઇ શકે. સામાન્ય લંબાઈ જ ે
વાપિવામાં આવે છે તે છે, 10, 20,30, અને 50 મીટિ. લંબાઈ જ ેતમે વાપિો તે નનિક્ષણ કિવાના ચલની (વેરિએબલની) 
વવપયુલતા અને થિળલક્ષી વવતિણ સાથો સાથ થિળની થિળલક્ષી વૈવવદ્તા પિ આધાિ િાખ ેછે. થિળલક્ષી વૈવવદ્તાનો અથ્ભ 
તે થિળમાં પ્રાણીઓ અને વનસપતતના પ્રકાિોમાં વવવવધતા. જો થિળલક્ષી વૈવવધય વધાિે હોય (દા.ત.છૂટા છવાયા િીફ અથવા 
સપિ (બહાિ ખેંચાયેલ ખાંચો) અને ગ્ૂવ (અંદિના ખાંચા) ની વસાહત), એક લાંબો છેદતીદોિી  (દા.ત. 50 મી) આ થિળ લક્ષી 
ફેિફાિન ેખૂબ વધયુ વીંટળાશે (દા.ત. કોિલ, સેનડ અને િોક) અને તમાિા સવવેની ફેિફાિ શોધવાની શકકત ઘટી જશ.ે છેદતી 
દોિી સામાન્ય િીતે િીફના ટોપને સમાંતિે સતત ઊંડાઈમાં સમોચ્ (તેજ િીતે) મૂકવામાં આવે છે. કાંઠાના કાટખૂણે મયુકેલ છેદતી 
દોિી યો્ય થઈ શકે જો તમે વવવવધ િીફ ક્ષતે્રન ે(અથવા ઊંડાઈને) તેજ ટ્ાનસેક્માં સામેલ કિવા માંગતા હો. િેનજ ઓફ ક્ષતે્ર 
(ક્ષતે્ર ની શ્ેણીઓ) નયું મોજણી કિવયુ,ં વસાહતના પ્રકાિ ને લગતા રિમોટ ડેટાને જમીન ટરુથ (જમીનના માહહતી ની સાથે ખિાઈ) 
કિવા, ઉપયોગી થઈ શકે.

છેદતી દોિી નયું મોજણી કિવા માટે 4 િીતો છે:

1. લાઇન છેદતીદોિી  (ઈંટિસેપટ છેદતી દોિી અને લાઇન હેઠળ ચેઇન છેદતી દોિી સામેલ છે);

2. પોઈન્ટ ઈંટિસેપટ ટ્ાનસેક્્સ જ ેવસતયુઓન ેનક્ી અતંિાલ ેમાપે છે, કાં તો લાઇન નીચે અથવા તેથી નીચે અને છેદતી દોિી 
ટેપની બાજયુમાં;

3. પટ્ટા ટ્ાનસકે્, પટ્ટા (જ ેછેદતી દોિી અંદિ છે)ની અંદિની ચીજોને માપે છે 

4. ચેઇન ઇન્ટિસેપટ ટ્ાનસેક્સ.



1. Line intercept transect

Measurements on line transects are taken along the entire length of the line. Commonly used line 
transects are called ‘line intercept transects’ (LIT), which focus on the horizontal plane of the reef, 
and ‘chain intercept transects’ (CIT), which measure the benthic cover in 3-dimensional terms as 
the chain follows the contour of the reef. CIT enable the collection of information on reef rugosity 
(structural complexity) and are often used with LIT. The rugosity can provide information on the 
‘spatial index’ of the reef, which is the ratio of the reef surface contour distance to the linear dis-
tance. As part of a long-term monitoring program,e, the spatial index provides a way of quantify-
ing changes in the topographical complexity of the reef.

2. Point intercept transect

Point intercept transects (PIT) measure objects at specific intervals either below the transect tape, 
or below and to the side of the transect tape. With a sufficient number of points, PIT can provide 
information comparable with that provided by LIT. 

3. Belt transects

Belt transects are the same as line transects but wider and are often used for surveying specific 
impacts on the benthos, such as bleaching or disease, or counting invertebrates and fishes. The 
appropriate width depends upon what you are measuring. For small species or fish recruits, nar-
row belt transects (e.g. 2 metres wide) are often used, and for impacts such as coral disease and 
Drupella snails, a 4 metre width is used. For other key macro-invertebrates wider transects may 
be used, e.g. 5 metres.

4. Chain transects

Before fibreglass tapes were available, chains were commonly used to mark transects. Chains 
can be difficult as only short lengths can be carried underwater by divers. This means that longer 
transects must be made up of several lengths of chain placed in succession.

Another variation is timed swims, where the ‘transect’ length is measured by the swim time.
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1. એકબીજાને છેદિી દોરીઓની રેખષા

એકબીજાને છેદતી દોિીઓની િેખા  પિ માપ લાઇનની સમગ્ર લંબાઈમાં લેવામાં આવે છે. સામાન્યિીત ેવપિાતા લાઇન 
ટ્ાનસેક્ન ે“લાઇન ઈંટિસેપટ ટ્ાનસકે્” (LIT ) કહેવામા આવેછે. જ ેખડકના સમક્ક્ષતતજ સમતલ પિ ફોકસ (ધયાન કેન્નરિત) 
કિે છે, અને “ચેઇન ઈંટિસેપટ ટ્ાનસેક્” (CIT) , જ ેદરિયાના તલ ઉપિનયુ ં(ઊંડાઈનયુ ંકૉલમ) કવિ 3-ડાઈમેન્શનમા માપે છે 
કાિણકે ચેઇન ખડકની સમતલ િેખાન ેઅનયુસિે છે. CIT થી, ખડકની- rugosity - ખડકના બંધાિણની જહટલતાની માહહતી 
એકઠી કિી શકાય છે, અને ઘણી વખત LIT સાથે વાપિવામાં આવે છે. Rugosity ખડકનો “spatital index” (સમયલક્ષી 
સૂચક) ની માહહતી પૂિી પાડે છે, જ ેિીફ સિફેસ કોંટૌિ રડસ્સ્સ થી લાઈનીયિ રડસ્સ્સનો ગયુણોતિિ છે. લાંબાગાળાના 
નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમના રાગ રપે સપેહટયલ ઇંડેક્, ખડકની થિાનનક ભૂગોળ જહટલતાઓ ના ફેિફાિન ેમાપવાનો(જથથાત્મક) 
િસતો દશયાવ ેછે.

2. બબદુ પરસપર છેદિી દોરી

બબદયુ પિસપિ છેદતી દોિી (PIT) વસતયુન ેચોક્સ અતંિાલ ેમાપે છે કાં તો છેદતી દોિી ટેપ ની નીચે અથવા છેદતી દોિી ટેપ  
ની નીચે અને બાજૂમાં. પયુિતા પ્રમાણમાં પોઈન્ટ િાખતાં, PIT દ્ાિા અપાતી માહહતી, LIT સાથે સિખામણી કિીશકાય તેવી 
હોય છે. 

3. પટ્ષા છેદિી દોરી

પટ્ટા છેદતી દોિી લાઇન છેદતી દોિી જવેાજ હોય છે પિંતયુ બહયુ પહોળા હોય છે અને ઘણી વખત બેન્ોસ પિની વવક્શષટ અસિો 
માપવા માટે મોજણી માટે વપિાય છે, જવેીકેબલીચચગ અથવા િોગો, અથવા અપૃષઠવશંી અને માછલીઓની ગણતિી. નાની 
પ્રજાતતઓ અથવા રફશ રિકૂ્રટ (બાળ માછલીઑ) માટે નેિો પટ્ટા (સાંકળા પટ્ટાવાળા) ટ્ાનસકે્(દા .ત. 2 મી. પહોળા) ઘણી 
વખત વાપિવામાં આવે છે, અને કોિલના િોગો અને દૃપેલા નામની ગોકળગાય માટે rupella snails, માટે 4 મી. પહોળાઈ 
વાપિવામાં આવે છે. બીજા ચાવીરપ મોટા - અપૃષઠવશંીઓઑ માટે પહોળા ટ્ાનસક્ે્સ દા.ત. 5 મી. વાપિી શકાય. 

4. િેઇન છેદિી દોરી 

ફાઇબિ્લાસની ટેપ ઉપલબ્ધ થઈ તે પહેલાં. ટ્ાનસેક્્સન ેઅંરકત કિવા માટે સામાન્ય િીતે ચેઇન વાપિવામાં આવતી હતી. 
ચેસ્સ અઘિી હોય શકે કેમકે ડાઇવિ દ્ાિા પાણીની અંદિ ફકત ઓછી લંબાઈ કવિ કિી શકાય. એ નો અથ્ભ એ કે લાંબો છેદતી 
દોિી ઘણી નાની નાની ચેઇન સળંગ જોડીને જ બનાવવો પડે.

બીજયુ  ંપરિવત્ભન ટાઈમડ સવીમ (સમયબદ્ધ તિવયુ)ં છે. જમેાં “ટ્ાનસકે્” લંબાઈ સવીમ ટાઈમથી માપવામાવે છે.

સરખાજ વવસતારના પરવાળા ખ્ડકો માં પોઈન્ટ ઈંટરસેપટ છેદતી દોરી (PIT), લાઇન ઈંટરસેપટ ટ્ાનસેક્ટ(LIT) અને ચેઇન ઇન્ટરસેપટ ટ્ાનસેક્ટ(CIT) ની સરખામણી. 
PIT ટેપથી વસતુના માપણીના પોઈન્ટ નોંધે છે, LIT ટેપ અંદરની દરેક વસતનુી જા્ડાઈ(પહોળાઈ) રેકો્ડ્મ  કરે છે- જ્ાં િેરિારહોર ત્યાં લંબાઈ માપે છે.અને LIT દરેક વસત ુ
માટે કે (સબસ્તેટ – પ્ડ ના પ્કાર માટે) ચેઇન સલકની સખં્ા નોંધે છે 

ટેપ માપ

શાખાવાળા સખત કોરલ પલેટ સખત કોરલ મજબતૂ કોરલ

શાખાવાળા સખત 
કોરલ

પલેટ સખત 
કોરલ

રેતી રેતી
મજબતૂ કોરલ શાખાવાળા સખત 

કોરલ

શાખાવાળા સખત કોરલ શાખાવાળા 
સખત કોરલ

લાઇન 
ઈંટરસેપટ 
ટ્ાનસેક્ટ

ચેઇન ઈંટરસેપટ 
ટ્ાનસેક્ટ



Do transects cause damage to the reef?

Damage to the reef can be avoided if transects are laid carefully. However, it is difficult to avoid 
damaging the reefs when using chain transects.

Achievable precision of transects

High (but not as high as permanent quadrats).

Generic equipment for transects

How do you mark out transects?

•	 Tape	measures	(waterproof	fibreglass	in	a	spool	with	a	winding	handle);

•	 Rope	(with	coloured	markers	or	knots	to	indicate	distance);

•	 Chain	–	plastic	(chain	links	of	known	length	used	to	calculate	distance;	1	centimetre	links	are	
easiest).

How do you measure the belt transect width?

The transect width can be measured or estimated, and there are several methods to measure the 
width:

•	 PVC	pole	or	T-bar.

•	 Body	length	estimation;

•	 Tape	measure	(or	equivalent).

1. The PVC pole or T-bar should be half the width of the path. Wide poles can be difficult to use 
underwater. T-bars for narrow transects (e.g. 2 metres) are commonly used;

2. The stretched distance from your fin-tip to your hand is a useful body length measure to 
check your estimates of transect width throughout the survey;

3. Tape measures can be laid out at the start of each replicate to provide a reference for belt es-
timates. Another way to test your ability to estimate belt width is by fixing on a point you think 
is the required width and measuring that distance.

Line Intercept Transect Data Sheet

Name of Surveyor: Station:

Site:

LIT  Specifications

Assistant: Date: Wind: Cloud:

Time: Depth: Special feature of station:

HC: Hard Coral 

SC: Soft Coral

RKC: Recently Coral

BC: Bleached coral 

Al: Algae

SP: Sponge

RC: Rock

RB: Rubble

SD: Sand

SCL: Silt/Clay

OT: Other

Intercept Length(cm) Lifeform Species Other Comments 
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છેિિી દોરી ખિકને નકુશષાન કરે છે?

જો ટ્ાન સેક્ કાળજીપૂવ્ભક મૂકવામાં આવે તો ખડકનયું નયુકશાન નનવાિી શકાય. પિંતયુ, ચેઇન ટ્ાન સેક્ વાપિતીવખતખેડકનયુ ં
નયુકશાન અટકાવવયું અઘરં છે.

છેદિી દોરી થી મળી શકિી િોકસષાઇ

ઊંચી (પિંતયુ કવાડે્ટ્સથી મળતી ચોકસાઇ જટેલી નહીં).

છેદિી દોરી મષાટે સષામષાન્ય સષાધનો 

તમે છેદતી દોિી કેવી િીતે અંરકત કિશો?

•	 ટેપ માપણી (વોટિ પ્ૂફ ફાઇબ િ ્લયાસ એક ચકિડીમાં વીંટવાના હેનડલ સાથે);

•	 દોિડયું  (કલિ માક્ભ િ અથવા ગાંઠો સાથે અતંિ સૂધચત કિવા);

•	 ચેઇન- પલાસ્સ્કની- (જાણીતી લંબાઇની ચેઇન લલક્ અતંિ માપવા માટે વપિાય છે: 1 સેમી લલક્ બહયુજ સિળ છે).

િમે, બેલ્ટટ્ષાનસકે્ની પહોળષાઈ કેિીરીિે મષાપશો?

છેદતી દોિી ની પહોળાઈ માપી શકાય અથવા અંદાજી શકાય., અને પહોળાઈ માપવા માટે ઘણી પદ્ધતતઓ છે:

•	 PVC	પોલ અથવા T –બાિ,

•	 શિીિ લંબાઈ અંદાજ;

•	 ટેપથી માપવયુ ં(અથવા તેના જવેયુ).

1. PVC પોલ અથવા T –બાિ પાથથી અડધી પહોળાઈના હોવા જોઈએ. બહયુ પહોળા પોલ દરિયાની અંદિ વાપિવા અઘિા 
છે. T –બાિ (દા.ત. 2 મીટિ) સાંકળા ટ્ાનસેક્્સ માટે સામાન્ય િીતે વપિાય છે;

2. તમાિી રફન-ટીપ થી તમાિા હાથનયુ ંખેંચેલયુ ંઅતંિ, તે આખા મોજણી દિમયાન શિીિની ઊંચાઈથી ટ્ાનસેક્ની પહોળાઈ 
અંદાજવાનયુ ંસારં માપન છે;

3. પટ્ટા એસટીમેટનો સંદર્ભ મળેવવા દિેક િેસપલકેટની શરઆતમા ટેપના માપ નક્ી કિવા જોઈએ. બીજો િસતો, તમાિી 
આવડતને ચકાસવા, પટ્ટા પહોળાઈનો અંદાજ મળેવવાનો એ છે કે એક પોઈન્ટ રફક્ કિવો જ ેતમે સમજોકે જરિી 
પહોળાઈ છે અને તે અતંિ માપી લેવયુ.ં

લાઇન ઈંટિસેપટ છેદતી દોિી માહહતી પત્રક 

સવવેયિનયુ ંનામ: સે્શન:

થિળ : 

LIT સપક્ષટકિણ 

સહાયક: તાિીખ: પવન: વાદળ: 

સમય: ઊંડાઈ: સે્શનના વવક્શષટ લક્ષણો: 

HC: કઠણ પિવાળા 
SC: નિમ પિવાળા 
RKC: તાજા પિવાળા 
BC:  વવિંજીત પિવાળા

Al: શેવાળ  

SP: સપોનજ 

RC:ખડક  

RB:  િોળા

SD: િેતી  
SCL: કાદવ/માટી  
OT: અન્ય 

ઈંટિસેપટ લંબાઈ (cm)  જીવન પ્રકાિ પ્રજાતત બીજી હટપ્પણી 



Quadrats

The term “quadrat” generally refers to a square or rectangular sampling unit within which organ-
isms are counted and measured, or to the form which marks this area. Quadrats can be used 
to estimate the percent cover of each species or other reef components and obtain information 
about density, abundance, diversity, and colony size. 

The appropriate quadrat size is dependent upon the size and spatial abundance of the organism 
being counted. Generic quadrat sizes that are used include:

•	 0.5-1	sqaure	metre	or	larger	quadrats	to	assess	species	diversity.	This	is	the	most	common	
size for general benthic community surveys.

•	 25	centimetres	by	25	centimetres	to	measure	coral	recruits	and	other	small	organisms	like	
algae species, Diadema or Drupella. 

There are 3 ways to survey quadrats:

1. Visual estimation;

2. Visual point sampling (grid quadrats);

3. Photo quadrats where images are digitised or point sampled to determine percent cover.

Quadrats provide precise information for fine-scale, species-specific questions. Permanent quad-
rats are useful for observing specific coral colonies over time.

Do quadrats cause damage to the reef?

•	 Permanent	quadrats	–	Damage	to	the	reef	can	be	avoided	if	quadrats	are	set	carefully;

•	 Random	quadrats--Some	potential	damage	carrying	these	underwater	and	placing	them	on	
fragile corals.

Advantages of quadrats

•	 Quadrats can be made with inexpensive equipment.

•	 Useful for fine-scale monitoring.

Percent cover estimations

Rare or uncommon species are less frequently overlooked in comparison with the point intersect method.

Point intercept in quadrats

Reasonably accurate measures of percent cover, species diversity, relative abundance, density and size can 

be obtained.

Photo-quadrats

Photo-quadrats provide a permanent record of the benthic communities and can be analysed using random 

or set points (p 43) or the images can be digitised to provide very accurate percentage cover estimates.

Digitised images can be used to compare fine-scale changes in benthic communities over time.

Limitations of quadrats

•	 Quadrats provide data from the projected surface area only and cannot be used to measure rugosity. 

This is a problem with complex reef surfaces. Plate-shaped corals tend to be overrepresented relative to 

columnar shaped corals (linear transects are more appropriate in these situations).

•	 Difficult to use in areas dominated by fragile branching corals.
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િતુષ્ોણ

શબ્દ “કવાડે્ટ” સામાન્ય િીત ેચોિસ અથવા ચતયુષ્ોણ સેંપપલગ યયુનનટનો અથવા જ ેિચનાથી આ વવસતાિ બનલેો છે તનેો ઉલલેખ 
કિે છે, જમેાં સજીવો ની ગણતિી કિવામાં આવે છે અને માપવામાં આવે છે. ચતયુષ્ોણ દિેક પ્રજાતતનો % કવિનો અથવા ખડકના 
બીજા ઘટકોનો અંદાજ માપવામાં અને ઘનતા, વવપયુલતા, વૈવવધયાતા, અને કોલોની સાઇઝ ની માહહતી મળેવવામાં ઉપયોગી છે. 

યો્ય ચતયુષ્ોણ સાઇઝ, જ ેસજીવોની ગણતિી કિવાની છે તેની સાઇઝ, અને થિળલક્ષી વવપયુલતા, પિ આધાિ િાખે છે. 
સામાન્યિીત ેકવાડે્ટની સાઇઝ જ ેવાપિવામાં આવેછે તેમાં નીચેનો સમાવશે થાય છે: 

•	 05-1	ચોિસ મીટિ અથવા મોટા કવાડે્ટ, પ્રજાતતઓની વવસ્રન્તાના આકલન માટે. સામાન્ય બેંધથક (દરિયાના તલના) 
સમયુદાયોના મોજણી માટે આ ખૂબજ સામાન્ય સાઇઝ છે. 

•	 25	સેમી X 25 સેમી પિવાળા િીકૃટ (નવા આવતા લાવયા) અને બીજા નાનકડા સજીવો જવેીકે દરિયાઈ શેવાળ પ્રજાતત, 
દાયડેમાં અઠવી રિ યુપેલા નામની 

કવાડે્ટન ેમોજણી કિવા માટે 3 િીતો છે:

1. નિી આખંે જોઈને અંદાજ;

2. નિી આખંે જોઈને પોઈન્ટ સેંપપલગ (ગ્રીડ કવાડે્ટ); 

3. ફોટો ચતયુષ્ોણ જમેાં ઈમેજીસને ડીજીટાઇઝ્ડ કિવામાં આવે છે અથવા પોઈન્ટ સૅમપલ બનાવવામાં આવે છે પિસંટ (%) 
કવિ (આવિાણની ટકાવાિી) નક્ી કિવા માટે.

કવાડે્ટ, પ્રજાતતઓના –વવક્શષટ પ્રશ્ોની સૂક્ષ્મ સતિે,ચોક્સ માહહતી આપે છે.કાયમી ચતયુષ્ોણ પિવાળા કોલોનીના નનિીક્ષણ 
માટે સમયાંતિે ઉપયોગી છે. 

ચતયુષ્ોણ ખડકને નયુકશાન કિે છે? 

•	 કાયમી કવાડે્ટ- ખડકને નયુકશાન કિે છે , જો ચતયુષ્ોણ કાળજી પવૂ્ભક મયુકેલા હોય તો નયુકશાન નનવાિી શકાય છે;

•	 િેંડમ (યાદેસચ્છક) ચતયુષ્ોણ – કેટલાક નયુકશાન ની શક્યતા- પાણીની અંદિ લઈ જઈન ેઅને તેમન ેતૂટીજાર તેવા પરવાળા 
પર મૂકતાં.

ચતયુષ્ોણ ના ફાયદા યાંકવાદ્ેત્ન ફા્ડ કે્ડબલ્યુ તિે નન

• ચતયુષ્ોણ નબનખચયાળ સાધનોથી બનાવી શકાય છે. 

• સૂક્ષ્મ સતિના નનિીક્ષણ માટે ઉપયોગી. 

આવરણની ટકાવારીનો અંદાજ 

પોઈન્ટ ઇન્ટિસેક્ પદ્ધતત સાથે સિખામણી કિતાં દયુલ્ભર અને અસામાન્ય પ્રજાતતઓ રા્યજે ધયાન બહાિ િહી જાય છે પિસન્ટ કવિ 

(આવિણ ટકાવાિી), પ્રજાતતઓની વવવવધતા, સિખામણીમાં વવપયુલતા, ઘનતા અને સાઇઝ, ની માપણી વયાજબી િીતે ચોક્સ િહે છે. 

િોટો ્કવા્ે્ડટસ

ફોટો ચતયુષ્ોણ દરિયા તલના સમયુદાયોનો કાયમી િેકોડ્ભ  પ્રદાન કિે છે અને તેનયુ ંિેંડમ કે સેટ પોઈન્ટ (પેજ 43) ના ઉપયોગથી પૃથક્િણ કિી 
શકાય અથવા પિસનટેજ કવિના બહયુ ચોક્સ અંદાજ મળેવવા ઈમેજીસને ડીજીટાઈઝ કિી શકાય.

ડીજીટાઇઝ્ડ ઈમેજીસ દરિયા તલના સમયુદાયમાં સમયાંતિે થતાં સૂક્ષ્મ સતિના ફેિફાિોની સિખામણી કિવા વાપિી શકાય. 

કવા્ે્ડટ્સની મયયાદાઓ 

• પિસંટ (%) કવિ કે વવપયુલતા માપવા માટે અંદાજો, નનિીક્ષકનાપૂવ્ભગ્રહોન ેકાિણ,ે ખયુબજ ઓછી ચોકસાઇવાળી પદ્ધતત છે 

•	  તે ખૂબ સમય લેનાિા છે, તેથી પ્રતતકૃતતઓ કવાડિેટની સખં્યા જ ેડાઈવમાં શોધી શકાય તેને મયયારદત કિેછે.



Types of data obtained from quadrats

•	 Estimates	of	percent	cover	(visual	quadrats);

•	 Precise	measures	of	percentage	cover	(point	intercept	methods	either	done	manually	in	the	
field or from photographs);

•	 Frequency	of	occurrence	(calculated	from	the	number	of	quadrats	in	which	a	species	oc-
curs);

•	 Species	diversity,	relative	abundance,	density,	size	and	interactions	between	corals.

Achievable precision of quadrats

•	 Visual	estimations	provide	reasonable	precision	if	done	by	the	same	person	each	time	or	if	
observers are trained together

•	 Point	intercept	are	more	precise	than	visual	estimations.

Generic equipment for quadrats

•	 Quadrats	can	be	made	from	a	variety	of	materials,	such	as	iron	re-bars,	PVC	or	stainless	steel	
pipes, etc. PVC pipes are good for larger quadrats as they are easier to handle but it is impor-
tant to drill holes in them to avoid buoyancy problems.

•	 When	used	on	relatively	flat	substrates,	it	is	possible	to	create	a	grid	on	the	quadrat	using	
nylon string to use for point intercept methods. It is useful to put similar grids on the top and 
bottom of the quadrat frame to avoid parallax error and remove bias. Observers should line 
up the grids to ensure they are looking directly down at the substrate. For irregular surfaces, 
grid positions can be estimated from painted reference marks at known distances (e.g. 10 
centimetres) along the quadrat frame. Entry into the water is easier with collapsible quadrats.

Percent cover estimations

•	 Estimations are the least precise method to measure percent cover or abundance because of observer 

bias.

•	 The are time-intensive, which limits the number of replicate quadrats that can be searched on a dive.

Point intercept in quadrats:

•	 Rare and uncommon species are frequently overlooked.

Photo-quadrats

•	 Digitizing of photographs from photo-quadrats is time consuming and requires access to computers and 

specific software. Comparisons of digitized images are also time consuming;

•	 The use of random dots is also time consuming but less so than digitizing.
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િતુષ્ોણ થી મેળિષાિષા િેટષાનષા પ્રકષાર 

•	 પિસંટ કવિનો અંદાજ (ચતયુષ્ોણ જોઈને);

•	 પિસંટ કવિની ચોકસાઈપવૂ્ભક ગણતિી (પોઈન્ટ ઈંટિસેપટ પદ્ધતત, રફલડમાં હાથ થી અથવા ફોટોગ્રાફથી); 

•	 મળી આવવાની આવશૃ્તિ (કવાડિેટની સખં્યા ગણીને જમેાં પ્રજાતત મળી આવી);

•	 પ્રજાતતઓની વવવવધતા, સંબંધધત વવપયુલતા , ઘનતા,સાઇઝ અને પિવાળા વચે્ પિસપિ રક્રયા.

કિષાિે્ટથી પ્રષાપિથિી િોકસષાઈ

•	 નજિે જોઈને કિાતા અંદાજો વાજબી ચોકસાઇ પ્રદાન કિે છે, જો દિેક વખત ેએકજ માણસ દ્ાિાકિવામાં આવે અથવા જો 
નનિીક્ષકોન ેએકજ સાથે ટે્નીંગ આપવામાં આવેલી હોય. 

•	 નજિે જોઈને કિેલા અંદાજ કિતાં પોઈન્ટ ઈંટિસેપટ વધાિે ચોકસાઇ વાળા હોઈ છે. 

િતુષ્ોણ મષાટે સષામષાન્ય સષાધનો

•	 ચતયુષ્ોણ ઘણા મહટરિયલ માથી બની શકે, જવેાકે આય્ભન િી બાિ, PVC અથવા સે્નલેસસ સ્ીલ પાઇપ વવ. PVC 
પાઇપ મોટા ચતયુષ્ોણ માટે અનયુકૂળ છે કેમકે તેને હેંડલ (નનયંવત્રત) કિવા સહેલા છે પિંતયુ તેમાં હૉલ (ધછરિો) પાડવા 
જોઈએ જથેી તે તિવા માંડે નહીં. (બોયાંસી પ્રોબલેમ).

•	 પ્રમાણમાં સમતલ પડ (ફલેટ સબસે્્ટ)માં જ્ાિે વાપિવામાં આવે, ત્ાિે પોઈન્ટ ઈંટિસેપટ પદ્ધતતમાં ઉપયોગ કિવા 
માટે ચતયુષ્ોણ પિ નાયલોનની દોિી વાપિીન ેગ્રીડ બનાવવી શક્ય છે. કવાડિેટના ટોપ (ઉપિ) અને બોટમ( તયળયયુ)ં 
પિ સિખા પ્રકાિની ગ્રીલ (જાળી) મૂકવી ઉપયોગી છે. જથેી પિલકે્ એિિ (an object appears to differ when 
viewed from different positions- જયુદી જયુદી પોક્ઝશનથી કોઈ વસતયુ જોવામાં તો તે જયુદી જયુદી દેખાય તે પ્રકાિની 
ભૂલ- દક્ષટથિાનરેદ) અને પવૂ્ભગ્રહ દૂિ થાય. નનિીક્ષકોએ ગ્રીડ ને લાઇન માં ગોઠવવી જોઈએ જથેી તે સબસે્્ટન ેસીધાજ 
નીચે જયુએ. અનનયતમત સપાટીઓ માટે, ચતયુષ્ોણ ફે્મ પિ જાણીતા અતંિે (દા.ત. 10 સેંટીમીટિ) િંગ કિેલા િેફિસ્સ માક્ભ  
થી ગ્રીડ પોક્ઝશન અંદાજી શકાય. સકેલી શકાય તેવા કવાડે્ટથી પાણીમાં ઊતિવયુ ંસહેલયુ ંછે.

પરસંટ ( %) કવર અંદાજ 

• પિસંટ (%) કવિ કે વવપયુલતા માપવા માટે અંદાજો, નનિીક્ષકનાપૂવ્ભગ્રહોન ેકાિણ,ે ખયુબજ ઓછી ચોકસાઇવાળી પદ્ધતત છે 

•	  તે ખૂબ સમય લેનાિા છે, તેથી પ્રતતકૃતતઓ કવાડિેટની સખં્યા જ ેડાઈવમાં શોધી શકાય તેને મયયારદત કિેછે.

્કવા્ડરેટમાં પોઈન્ટ ઈંટરસેપટ:

• દયુલ્ભર અને અસામાન્ય પ્રજાતતઓ ઘણી વખત છૂટી જાય છે. 

િોટો ચતુષ્કોણ 

• ફોટોગ્રાફન ેડીજીટાટાઈઝ કિવા તે સમય માગી લે છે અને તેના માટે કોમપયયુટિ અને જરિી સૉફ્ટવેિ જોઈએ. ડીજીટાઇઝ્ડ ઈમેજોની 
સિખામણી પણ સમય માગી લે છે. 

• િેંડમ ડોટ્સનો ઉપયોગ પણ સમય માગી લે છે પિંતયુ ડીજીટાઇશઝગ કિતાં ઓછો.



Coral Reef Quadrat Data Sheet

Name of 

Surveyor:

Station:

Site:

Quadrat 

Specifications:

Quadrat No

Assistant: Date: Wind: Cloud:

Time: Depth: Special feature of 

station:

Quadrat 

No.

Species/

Life form

Diameter 

(cm)

Height (cm) Morphology Other Comments 

Entered by:         Date:

Statistical analysis by:      Date: 

Photography and video monitoring

•	 The	use	of	digital	equipment	in	coral	reef	monitoring	has	become	more	popular	recently.	
These methods can greatly reduce field expense and time because they require less time 
underwater compared with visual methods, and they can be used by experienced divers who 
may not be scientists.

How do you analyze photographs or video frames?

•	 Dot	grid	–	this	involves	placing	random	or	sequenced	dots	over	the	photograph	or	frame.	The	
benthos beneath is identified;

•	 Digitizing	–	this	involves	manually	drawing	the	different	benthic	items	on	a	digital	image	with	
digitizing software. The software can be used to calculate the percentage cover very precisely. 
Although this is the most accurate method, the equipment required is expensive, expertise is 
necessary, and it is the most time consuming method.

When is videography better than photography?

Video footage of the general reef area can provide useful qualitative information. For quantitative 
studies, videos are more appropriate for ecological monitoring of a large area, e.g. using belt tran-
sects. The distance the video camera is held from the coral reef benthos determines the width of 
the belt. Reproducing the exact path, speed and distance from the substrate for repeated sam-
pling of a video transect is difficult. Lasers positioned on the video underwater housing to cross at 
a fixed distance from the substrate can help observers maintain a constant distance, but this is 
expensive and therefore impractical in most situations.
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પિવાળા િીફ ચતયુષ્ોણ માહહતી પત્રક 

સવભેરરનું નામ: થિળ: 

થિળ: 

ચતયુષ્ોણ વવગત વણ્ભન: 

ચતયુષ્ોણ નંબિ

સહાયક: તાિીખ : પવન: વાદળ: 

સમય: : ઊંડાઈ:  થિળના ખાસ લક્ષણો:

ચતયુષ્ોણ 

નંબિ:

પ્રજાતત/ 

જીવવત 

વયાસ (સેમી) ઊંચાઈ (સેમી) આકાિ બીજી હટપ્પણી  

નોંધ કિનાિ:         તાિીખ:

આંકડાકીય પૃથક્િણ કિનાિ:      તાિીખ: 

ફોટોગ્ષાફી અને વિિીયો દેખરેખ 

•	 તાજતેિમાં, પિવાળા ખડક નનિીક્ષણ માટે, રડલજટલ સાધનોનો ઉપયોગ વધાિે લોકવપ્રય થયેલો છે. આ પદ્ધતત ઘણા 
રાગ ેફીલડના ખચ્ભ અનેસમયનો બચાવ કિે છે, કાિણકે તેમાં દક્ષટ વવષયક પદ્ધતતઓની સિખામણી માં પાણીની અંદિનો 
સમય ઓછો જોઈએ છે, અને તે પદ્ધતતનો ઉપયોગ અનયુરવી ડાઇવસ્ભ કિી શકે જ ેવજૈ્ાનનક ના પણ હોય.

ફોટોગ્રાફ અથવા વવરડયો ફે્મનયુ ંતમે કેવી િીતે પૃથક્િણ કિશો? 

•	 ડોટ ગ્રીડ – તેમાં િેનડમ કે ક્રમાંરકત ડોટ્સ -નબદયુઓ- ફોટોગ્રાફ કે વવરડયો ફે્મ પિ મૂકવામાં આવે છે. ઊંડાણમા િહેનાિા 
બેન્ોસ (દરિયા તળના સજીવો) ઓળખવામાં આવે છે;

•	 રડજીટાઈશઝગ- તેમાં વવવવધ બેંધથક( દરિયા તળના સજીવો) આઇટમો રડલજટલ દશય ઉપિ રડજીટાઇશઝગ સોફ્ટવિેથી 
હાથેથી દોિવામાં આવે છે. સોફ્ટવિેથી પિસનટેજ કવિ (આવિણ) બહયુજ સહેલાઇથી માપી શકાય છે. જોકે આ  
ખયુબજ ચોક્સ પદ્ધતત છે, જ ેસાધન જોઈએ છે તે મોંઘા છે, એક્પિટાઈઝ પણ જરિી છે, અને તે ખયુબજ સમય લેનાિી 
પદ્ધતત છે. 

વિરિઓગ્ષાફી; ફોટોગ્ષાફી કરિયાં ક્ષારે િધષારે સષારી છે?

સામાન્ય ખડકના વવડીયો ફૂટેજ ઉપયોગી ગયુણાત્મક માહહતી આપી શકે છે. જથથાત્મક અભયાસ માટે, વવડીયો વધાિે યો્ય છે, 
બહયુ મોટા વવસતાિના પારિસ્થિતતક નનિીક્ષણ માટે, દા.ત. પટ્ટા ટ્ાનસકે્નો ઉપયોગ કિીન.ે વવડીયો કેમેિા ગોઠવેલો છે ત્ાથી 
પિવાળા િીફ બેન્ોસ (પિવાળા ખડક તલના સજીવો)નયું અતંિ બેલ્ટની પહોળાઈ નક્ી કિે છે. નબલકયુલ તેજ િસતો ફિી ઊરો 
કિી, તેજ ગતત અને સબ= સે્્ટથી અતંિ પ્રમાણે રિપીટ (ફિીથી) સેંપપલગ મયુશકેલ છે. વવડીયો અંડિ વોટિ હાઉલસગ (પાણીની 
અંદિ ગોઠવેલા) પિ સ્થિત કિેલા, સબ સે્્ટ થી રફક્ અતંિે પસાિ થનાિા લેઝિ, નનિીકક્કોન ેએકધારં અતંિ જાળવી 
િાખવામા મદદ કિે છે, પિંતયુ આ ખચયાળ છે અને તેથી ઘણી પરિસ્થિતતઓમાં વયવહાર નથી. 



Advantages and limitations of visual counts and photography/video

Underwater visual counts

Advantages
•	 Data are ready to be analyzed immediately after the survey.
Limitations:

•	 More time spent underwater.

Digital/video surveys

Advantages

•	 Observers need not be trained scientists, only experienced divers;

•	 Less time is spent in the field, which reduces the cost of field work;

•	 Provides a permanent record;

•	 Footage can be analysed to provide quantitative information as well as provide a visual image of data. 
Visual images can be more powerful than statistics and certainly a useful combination to demonstrate 
reef change to non-scientists;

•	 Relatively easy to use;

•	 It takes up to 4 hours underwater to collect data from a 20 metre chain transect, or 2-5 minutes to 
collect the video images.

Limitations

•	 Photographs or video frames must be analysed using digital equipment, which is expensive to buy 
and maintain. This often makes the use of photography or video unsuitable for programmes with 
limited budgets;

•	 Requires a trained team of people in the laboratory to analyse images (otherwise the images remain 
in filing cabinets and are never analysed);

•	 Organisms under coral plates or rock ledges are not visible;

•	 Field observations are necessary to distinguish some species. Small organisms such as coral recruits 
and macro algae cannot be distinguished;

•	 It is difficult to obtain quantitative information from photographs where soft corals are abundant 
because they overshadow other organisms;

•	 Photographs or videos provide a 2-dimensional view of the reef. Therefore, these methods are not 
suitable for estimating spatial relief. Although stereo-photography will provide 3-D photographs it is 
technically more complex and requires sophisticated analytical systems;

•	 To accurately detect small changes within a small area, you must photograph the area from exactly 
the same spot each time. Shifts in coral heads or rubble due to storms or bio-erosion can make this 
almost impossible. This problem can be minimized by the use of monopod frames;

•	 Corals may be damaged if you place frames over them, especially in topographically complex areas;

•	 Photo coverage of large areas is problematic. If a photo is taken from a long distance, the resolu-
tion and water clarity may not be sufficient to identify organisms. An alternative is to take a series 
of overlapping photos and create a photo-mosaic. Under optimal conditions, it is possible to make a 
repeatable and accurate mosaic.
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દ્રશષટથી ગણિરી અને ફોટોગ્ષાફી વિિીયો નષા ફષાયદષા અને મયતાદષાઓ

પષાણીની અંિર દ્રશષટથી (આખંે જોઈને) ગણિરી 

િારદા 
•	  મોજણી થરા પછી તરતજ માહહતી પૃથક્કરણ માટે તૈરાર હોર છે
મરયાદાઓ:

•	  પાણીની અંદર વધારે સમર પસાર થાર છે. 

રિજજટલ /વિિીયો મોજણી 

િારદા 

•	  નનરીક્ષક ટે્ઇન્ડ વજૈ્ાનનક હોવો જરૂરી નથી, િ્કત અનુભવી ્ડાઇવર; 

•	  ફિલ્ડમાં ઓછો સમર પસાર થાર છે, જ ેફિલ્ડ કાર્મનુ ંખચ્મ ઘટા્ેડ છે; 

•	  કારમી રેકો્ડ્મ  પ્દાન કરે છે; 

•	  િૂટેજનુ ંપૃથક્કરણ કરી શકાર જથથાત્મક માહહતી મેળવવા માટે સાથે સાથે માહહતી ની જોઈ શકાર તેવી ઇમેજ આપે છે. જોઈ 
શકાર તેવી ઇમેજ આંક્ડાકીર માહહતી કરતાં વધારે શક્કતશાળી છે અને પદ્ધતતઓનો સાથે ઉપરોગ કરતાં ખ્ડકના િેરિારો ની 
નોન સારંહટસ્ટન ેપણ સમજ પ્ેડ છે; 

•	  પ્માણમાં ઉપરોગમાં સહેલી; 

•	  પાણીની અંદર 4 કલાક લાગે છે 20 મીટરના ચેઇન છેદતી દોરી માથી માહહતી એકઠો કરવા માટે, અથવા 2-5 તમનનટ લાગે છે 
વવ્ડીરો ઇમેજ એકઠી કરવા માટે.

મરયાદાઓ 

•	  ફ્ડસજટલ સાધનનો ઉપરોગ કરીને િોટોગ્રાિ અથવા વવ્ડીરો ફે્મનુ ંપૃથક્કરણ કરી શકાર, જ ેખરીદવા માટે અને સાચવવા માટે 
મોઘું છે. આથી મરયાફદત બજટે વાળા પ્ોગ્રામો માટે િોટોગ્રાિી કે વવફ્ડઓગ્રાિીનો ઉપરોગ અરો�ર છે; 

•	  ઈમેજીસ (દ્કશરો) નું પૃથક્કરણ કરવા માટે લેબોરેટરી માં તાલીમ પામેલા લોકોની ટીમની જરૂર પ્ેડ છે. (અન્યથા ઈમેજીસ િાઇસલગ 
કેદ્બનેટ માંજ રહે છે અને કદી પૃથક્કરણ થતું નથી); 

•	  પરવાળા પલેટ્કસની અંદર અથવા ખ્ડકના ખાંચાઓમાં રહેલા સજીવો દેખાતા નથી; 

•	  અમુક પ્જાતતઓન ેઓળખવા માટે ફિલ્ડ નનરીક્ષણ જરૂરી છે. નાના સજીવો જવેાકે પરવાળા ફરકૂ્રટ (લાવયા) અને નાની દફરરાઈ 
શેવાળ (શેવાળ) ઓળખી શકાતા નથી;

•	  િોટોગ્રાિ પરથી જથથાત્મક માહહતી મેળવવી અઘરી છે જ્ારે મૃદુ પરવાળા વવપુલતામાં હોર કારણ કે તે બીજા સજીવોને  
ઢાંકી દે છે; 

•	  િોટોગ્રાિ કે વવ્ડીરો ખ્ડકનુ ંનદ્પફરમાણી ચચરિ આપે છે. આથી આ પદ્ધતત spatial relief માટે રો�ર આથી. જોકે સ્ટીરીઓ –
િોટોગ્રાિી, 3D િોટોગ્રાિી આપશે તે ટેકનનકલી વધારે જહટલ છે અને તેમાટે આધુનનક પૃથક્કરણ પદ્ધતત જોઈએ; 

•	  નાના વવસતારમાં નાના િેરિારો ચોકસાઈથી શોધવા દરેક વખતે ચોક્કસ એકજ જ�રાએથી તે જ વવસતારના િોટોગ્રાિ લેવા જોઈએ. 
પરવાળા હે્ડમાં િેરિાર અથવા કાંકરા તોિાનોન ેકારણે અથવા જવૈવક ઘસારા આ બાબત લગભગ અશક્ બનાવે છે. મોનોપો્ડ 
ફે્મ વાપરીને આ સમસરા દૂર કરીશકાર છે;

•	  ખાસકરીને ભોગોસલક રીતે જહટલ વવસતારમાં, જો તેના ઉપર તમે ફે્મ મુકો તો કોરલને નુકશાન થઈ શકે; 

•	  મોટા વવસતારનો િોટો કવરેજ સમસરારૂપ છે. જો િોટો લાંબા અતંરેથી લેવામાં આવે તો ફરઝોલૂ્શન અને પાણીની સપષટતા 
સજીવને ઓળખવા માટે પૂરતી ના પણ હોર. તેના વવકલપમાં એકબીજા ઉપર આવે તેવીરીતે શ્ેણીબદ્ધ િોટોગ્રાિ પા્ડી અને િોટો 
–મોઝેક બનાવો. શ્ષેટ પફરસ્સ્થતતમાં, િરીથી લઈ શકાર તેવું (ફરવપટેબલ) અને ચોકસાઇ ભરેલું મોઝેક બનાવવું શક્ છે.



Benthic communities

Coral reef managers need information on the status and trends in benthic communities to effec-
tively manage resources. The focus is mostly on hard corals, but managers also need data on soft 
corals, algae, sponges and other invertebrates. Therefore the emphasis in these methods is to as-
sess corals by monitoring diversity, coral cover, coral health and disease, growth and recruitment.

Coral species diversity

Assessing coral diversity is easier where there are fewer species, e.g. Malvan, Goa, Netrani Island, 
or where a few species are very dominant. In the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, 
Gulf of Mannar or Gulf of Kachchh, it often necessary to assess coral growth form as a substitute 
for diversity. Other ‘species diversity’ measures are for fish. 

Percent cover

The percent cover of hard coral is the information most frequently used by managers to assess 
reef health. Percent cover of various benthic animals and plants, as well as rock and rubble, is 
easy to measure and understand.

Coral health

Monitoring various indicators of coral health is important to determine and understand the causes 
of coral death. Coral bleaching has become a major concern in coral reef management over the 
last few years and coral diseases are apparently increasing in frequency and distribution.

Broad-scale surveys can provide information on the general health of corals and causes of death 
at a large number of sites; medium-scale surveys can provide more detailed information on the 
abundance and type of coral disease, bleaching or mortality; and permanent fine-scale surveys 
can provide more information on how different species and specific coral colonies are affected. 
Questions might include:

•	 Are	there	coral	diseases	at	our	sites,	and	if	so	what	is	the	type	and	abundance?

•	 How	has	coral	bleaching	affected	corals?

Coral bleaching-specific methods

To further our understanding of the ecological implications of mass coral bleaching, detailed 
information on the amount and patterns of coral mortality from bleaching is required. Broad-
scale surveys will provide information on the extent of bleaching, whereas medium-and fine-scale 
monitoring provide more precise information about the percentage and types of corals that get 
bleached, and then subsequently die or survive.

All the methods described previously for percentage cover or coral health can be used to monitor 
bleaching.

However, the methods following methods have been designed specifically for bleaching.

Disease-specific methods

The occurrence of disease in corals is apparently increasing. Disease-specific surveys are useful 
in regions where this is a particular problem.

100

નનતલસ્ સમયુદાયો

પિવાળાના ખડકના મેનેજિોને દરિયાતલના સજીવો (બેંધથક)ના સમયુદાયોની સ્થિતી અને વલણોની માહહતીની, સંસાધનોનયુ ં
અસિકાિક સંચાલન કિવા માટે, જરિ પડે છે. સખત પિવાળા ઉપિ ખાસ ધયાન કેન્નરિત કિાય છે, પિંતયુ મેનેજિોને મૃદયુ કોિલ, 
દરિયાઈ શેવાળ, સપોંલજસ, અને બીજા અપૃષઠવશંીઓ ની માહહતીની પણ જરિ પડે છે. આથી આ પદ્ધતતઓમાં વૈવવધતા, 
પિવાળા કવિ, પિવાળા સવાસ્થ્ય અને િોગો, વનૃદ્ધ અને રિકૃટ્મેંટ (નવા લાવયા દાખલ થવા) ના નનિીક્ષણ દ્ાિા કોિલના 
આકલન પિ રાિ આપવામાં આવે છે,

પરિષાળષા પ્રજાતિ િૈવિધયિષા 

જ્ાિે ઓછી પ્રજાતતઓ હોય ત્ાિે પિવાળા વૈવવધયતા આકલન આસાન છે, દા.ત. માલવણ, ગોવા, નતે્રાણી ટાપયુઓ, અથવા 
જ્ાં થોડી પ્રજાતતઓ બહયુ પ્રરાવી છે. અંદામાન અને નનકોબાિ ટાપયુઓ, લક્ષદીપ, મન્ાિનો અખાત અથવા કચ્છનો અખાતમાં, 
કોિલની વનૃદ્ધના સવરપનયુ ંઆકલન ઘણી વખત વૈવવધયતાના વવકલપમાં કિવયુ ંજરિી છે. બીજી “પ્રજાતત વૈવવધયતા” ની માપણી 
મચ્છીની છે.

કેટલી ટકષાિષારી આિરે છે 

ખડકના સવાસ્થ્ય આકલન માટે, સખત પિવાળા ના આવિણની ટકાવાિી એવી માહહતી છે જનેો મેનેજિો ઘણી વખત વાિંવાિ 
ઉપયોગ કિે છે.દરિયા તલના વવવવધ પ્રાણીઓ અને વનસપતત, સાથો સાથ ટેકિા અને િોડા-િબલ,એ આવિી લીધેલી 
ટકાવાિી માપવી અને સમજવી સિળ છે.

પરિષાળષા (પરિષાળષા) સિષાસ્થ્ય 

પિવાળાના મિણના કાિણો નક્ી કિવા અને સમજવા, પિવાળાના સવાથિયના વવવવધ સૂચકોનયુ ંનનિીક્ષણ, અગત્નયુ છે. 
છેલલા થોડા વષભોમાં પિવાળાના ખડકોનયુ ંવવિંજન- િંગ ઊડી જવો- અને પિવાળાના િોગો દેખીતી િીતે વધી િહ્યા છે, િોગો 
વાિંવાિ થવામાં અને વવસતિણમાં વધાિો તે પિવાળા ના ખડકો ના સંચાલન માટે બહયુ ચચતાનો વવષય છે. 

મોટી કક્ષાના સવવે, પિવાળાનયુ ંસામાન્ય સવાસ્થ્ય અને ઘણી સાઇટો પિ થતાં મિણના કાિણો અંગે માહહતી આપી શકે: મધયમ 
કક્ષાના મોજણી અને પિવાળાના િોગોની વવપયુલતા અને પ્રકાિ, વવિંજન, અથવા મિણાધીનતા ની વધાિે વવગતવાિ માહહતી 
આપી શકે. અને કાયમી સૂક્ષ્મ કક્ષાના સવવે, કેવી િીતે જયુદી જયુદી પ્રજાતતઓ અને વવક્શષટ પિવાળા કોલોની અસિગ્રસત થાય છે, 
તેની વધાિે વવગતવાિ માહહતી આપી શકે. પ્રશ્ોમાં નીચેનો સમાવશે થઈ શકે: 

•	 આ પિવાળા િોગો આપની થિળ પિ છે, અને જો હોય તો તેનો પ્રકાિ અને કેટલા વયાપક પ્રમાણમાં છે? 

•	 વવિંજન ની પિવાળા પિ કેવી અસિ થયેલ છે? 

પરિષાળષા વિરંજન –વિશશષટ પદ્ધતિઑ 

પિવાળાના સમહૂ વવિંજનની પારિસ્થિતતક અસિોની આપણી જાણકાિી વધાિવા માટે,વવિંજનન ેકાિણ ેથતાં પિવાળાના 
મતૃ્યુની, જથથો અને રાતની વવગતવાિ માહહતી જરિી છે. લાંબા- ગાળાના મોજણી બલીચચગ (વવિંજન) કેટલયુ ંવવસતિેલયુ ંછે તેની 
માહહતી આપશે, જ્ાિે મધયમ કક્ષાના અને સૂક્ષ્મ કક્ષાના નનિીક્ષણ જ ેપિવાળા વવિંલજત થયા છે, પછી પાછળથી મિી ગયા છે 
કે જીવવત િહ્યા છે, તેની ટકાવાિી અને પ્રકાિની વધાિે ચોક્સ માહહતી આપશે.

તમામ પદ્ધતતઓ જ ેઅગાઉ ચચયા કિેલ છે, આવિેલી ટકાવાિી અથવા પિવાળા સવાસ્થ્યનયુ ંનનિીક્ષણ કિવા વાપિી શકાય.

જોકે, કોઈપણ પદ્ધતત હોય, નીચે જણાવેલ પદ્ધતત ખાસ બલીચચગ (વવિંજન) માટે રડઝાઇન કિેલ છે. 

ખષાસ -રોગને લગિી પદ્ધતિ

પિવાળામાં િોગ થવો દેખીતીિીત ેવધી િહ્યો છે. તે વવસતાિોમાં જ્ાં આ સમસયા ખાસ હોય િોગ માટેના ખાસ મોજણી 
ઉપયોગી છે.



Structural complexity (rugosity)

Monitoring the rugosity of a reef is useful in determining how the structure of the coral reef 
changes over time. Chain intercept transect methods (CIT) provide a good measure of rugosity 
but are more time consuming and cumbersome.

‘Line intercept transect (LIT) methods are an alternative to the chain methods. The growth form 
(coral shape) information obtained using LIT methods can be used to determine how the topogra-
phy of a reef changes over time. Note that growth form data provide less detailed information on 
topography compared with CIT methods.

Coral recruitment

Information on coral cover or coral mortality over a long period is not sufficient to determine 
whether a reef is healthy. A healthy reef must have young recruits, and monitoring coral recruit-
ment is important to identify coral reef areas that function as a source or sink of larvae. Such 
information can determine the recovery potential of a reef after disturbance. Coral recruitment 
can be measured using either settlement plates, which provide information on new recruits that 
are too small to observe in the field, or visual or photographic searches, usually in quadrats. Field 
searches look for successful recruits i.e. those that have survived their first year. At this point they 
are visible to observers in the field. 
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મષાળખષાકીય જહટલિષા

ખડકની માળખાકીય જહટલતા- રગોસીટી  નયુ ંનનિીક્ષણ તે જાણવા માટે ઉપયોગી છે કે કેવીિીત ેપિવાળાનયુ ંમાળખયું સમયાંતિે 
બદલાય છે. ચેઇન ઈંટિસેપટ છેદતી દોિી મેથડ (CIT) થી માળખાકીય જહટલતા  સાિીિીતે માપી શકાય પિંતયુ તે વધયુ સમય 
માંગનાિી અને ગૂંચવણ રિેલી છે. 

“લાઇન ઈંટિસેપટ છેદતી દોિી (LIT) પદ્ધતત, ચેઇન પદ્ધતત નો વવકલપ છે. LIT ના ઉપયોગથી મળેલ ગ્રોથ ફોમ્ભ (પિવાળા 
શેપ) ની માહહતી ખડકની રોગોલલક સ્થિતત સમયાંતિે કેવીિીત ેબદલાય છે તે નક્ી કિવા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એ 
નોંધી લોકે ગ્રોથ ફોમ્ભ ડેટા, CIT પદ્ધતતની સિખામણીમાં ઓછીવવગતો વાળી રૌગોલલક માહહતી પ્રદાન કિે છે. 

નિષા પરિષાળષાનું આિવું (રીકૃટમેંટ) 

પિવાળાનયુ ંઆવિણ અથવા પિવાળાની મિણાધીનતા લાંબા ગાળે ખડક તંદયુિસત છે કે નહીં તે જાણવા માટે પૂિતી નથી. 
તંદયુિસત ખડકમાં પિવાળાના બાળ લાવયા (રિકૂ્રટ) આવવા જોઈએ, અને પિવાળા િીફ વવસતાિન ેઓળખવા માટે પિવાળા 
િીકૃટમેંટનયુ ંનનિીક્ષણ અગત્નયુ ંછે, જ ેલાવયાના ઉદરવ થિાન અથવા લસકનયુ,ં કાય્ભ કિે છે. આવી માહહતી તોફાનો પછી ખડકની 
ફિી ઊરા થવાની તાકાત નક્ી કિી શકે છે. પિવાળા િીકૃટમેંટ, સેટલમેન્ટ પલેટ થી કે જ ેમાહહતી પૂિી પાડે છે એવા નાના 
િીકૃટની કે જ ેનજિે જોઈને કે ફોટોગ્રારફક સચ્ભથી રફલડમાં નનિીક્ષણ માટે બહયુ નાના છે, સામાન્ય િીતે કવાડિેટમાં હોય છે. રફલડ 
સચ્ભ સફળ થયેલા િીકૃટને શોધે છે એટલેકે એવા જઓે તેમના પ્રથમ વષ્ભમાં જીવવત છે. આ ક્ષણે તેઓને નનિીક્ષકો રફલડમાં 
જોઈ શકે છે. 



Coral monitoring data shee 

102

Coral monitoring data shee પરિષાળષા નનરીક્ષણ મષાહહિી પત્રક 
રીફ િેક લષાઇન ત્રયાંસી છેદિી દોરી - સબ્સે્્ટ

સાઇટનું નામ : દેશ/ટાપુ :
છેદતી દોરી ઊં્ડાઈ : તારીખ :
શરૂઆતનો સમર : માહહતી નોધ કરનાર 
શરૂઆતનો સમર : (પરંુુ નામ ):

નીિેનષા સફેદ બોક્સમયાં Substrate Codes દષાખલ કરો - િમષારષા રફલિ પત્રક મષાફકજ .દેશ/ટષાપુ :
HC હા્ડ્મ  કોરલ SC સોફ્ટ કોરલ l RKC ફરસંટ્કલી ફકલ્ડ કોરલ
NIA ન્ૂટ્ીરનન્ટ ઈંફ્ડકેટર આલગી SP સપોનજ RC રોક
RB રબલ SD સેન્ડ SI સસલ્ટ/કલે
OT અન્ય

ખ્ડ્કની તપાસની સારાંશ માહહતી

આ રેખા નીચે માહહતી ટાઈપ કરવી નહીં
કુલ S1 કુલ S2 કુલ S3 કુલ S4 કુલ સરવાળો
HC 0 HC 0 HC 0 HC 0 HC 0
SC 0 SC 0 SC 0 SC 0 SC 0
RKC 0 RKC 0 RKC 0 RKC 0 RKC 0
NIA 0 NIA 0 NIA 0 NIA 0 NIA 0
SP 0 SP 0 SP 0 SP 0 SP 0
RC 0 RC 0 RC 0 RC 0 RC 0
RB 0 RB 0 RB 0 RB 0 RB 0
SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 SI 0
OT 0 OT 0 OT 0 OT 0 OT 0
# 0 # 0 # 0 # 0 0
કુલ સરવાળો =40 દરેક સેગમેંટનો થવો જોઈએ.

 સરેરાશ
ગણતરી

સેગમેન્ટ 
દીઠ SD

% 
S1

% 
S2

% 
S3

% 
S4

HC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RKC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
NIA 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SP 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RC 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
RB 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SD 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SI 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%
OT 0 0% 0% 0% 0% 0% 0%

# of HC રોગવાળા: #DIV/0!  નકલ ક્ષેવરિર પરિકમાથી ગણતરી  
# of HC વવરંજન થરેલા : #DIV/0!  નકલ ક્ષેવરિર પરિકમાથી ગણતરી

% of HC રોગવાળા: 0 0 0 0 0

% of HC વવરંજન થરેલા 0 0 0 0 0

% of RKC: 0% 0% 0% 0% 0%

જો RKC શરેરાશ > 10%, છે, પ્ાથતમક કારણ : વવરંજન

Other

તારામાછલી તોિાનો

હટપ્પણી:  

(પ્રથમ સેગમેન્ મષાટે , જો શરૂઆિનો પોઈન્ 0 m,છે છેલલો પોઈન્ 19.5 m)છે.
સેગમેન્  1 સેગમેન્  2 સેગમેન્  3 સેગમેન્  4
0 - 19.5 m 25 - 44.5 m 50 - 69.5 m 75 - 94.5 m

0 10 25 35 50 60 75 85

0.5 10.5 25.5 35.5 50.5 60.5 75.5 85.5
1 11 26 36 51 61 76 86

1.5 11.5 26.5 36.5 51.5 61.5 76.5 86.5

2 12 27 37 52 62 77 87
2.5 12.5 27.5 37.5 52.5 62.5 77.5 87.5

3 13 28 38 53 63 78 88
3.5 13.5 28.5 38.5 53.5 63.5 78.5 88.5
4 14 29 39 54 64 79 89

4.5 14.5 29.5 39.5 54.5 64.5 79.5 89.5

5 15 30 40 55 65 80 90
5.5 15.5 30.5 40.5 55.5 65.5 80.5 90.5

6 16 31 41 56 66 81 91

6.5 16.5 31.5 41.5 56.5 66.5 81.5 91.5

7 17 32 42 57 67 82 92
7.5 17.5 32.5 42.5 57.5 67.5 82.5 92.5
8 18 33 43 58 68 83 93
8.5 18.5 33.5 43.5 58.5 68.5 83.5 93.5
9 19 34 44 59 69 84 94
9.5 19.5 34.5 44.5 59.5 69.5 84.5 94.5

S1 S2 S3 S4 દેવર્્નનિ સરેરાશ

All Regions- 2010



Sample of data sheet for REA transect survey: Hard coral colonies 

No Species Transect 
No

Position on 
transect

Size ( Length 
X Width, CM 
Sedimentation

Sedimentation 
%

Mortality % Type and size 
(diameter, CM ) of 
associated substrate

H1        

H2        

H3        

H4        

H5        

H6        

H7        

H8        

H9        

H10        

H11        

H12        

H13        

H14        

H15        

H16        

H17        

H18        

H19        

H20        

Sample of data sheet for REA transect survey: Soft coral colonies 

No Spe-
cies

Transect 
No

Position 
on 
transect

Size ( Length 
X Width, CM 
Sedimentation

Sedimentation 
%

Mortality 
%

Type and size (diameter, 
CM ) of associated 
substrate

S1        

S2        

S3        

S4        

S5        

S6        

S7        

S8        

S9        

S10        

S11        

S12        

S13        

S14        

S15        

S16        

S17        

S18        

S19        

S20        

103

નમૂનો: REA ત્રયાંસી દોરી મોજણી મષાહહિી પત્રક. કઠણ પરિષાળષા િસષાહિો 

નં. પ્જાતત છેદતી દોરી 
નં. 

 છેદતી દોરી 
પર પોક્ઝશન 

સાઇઝ ( લંબાઈ X 
પહોળાઈ X, CM 
કાંપ 

સ્ેડીમેંટેશન% મરણાધીનતા % પ્કાર અને સાઇઝ 
(વરાસ, CM ) સંલ�ન 
સબસે્્ટટની

H1        

H2        

H3        

H4        

H5        

H6        

H7        

H8        

H9        

H10        

H11        

H12        

H13        

H14        

H15        

H16        

H17        

H18        

H19        

H20        

REA ત્રયાંસી દોરી મોજણી મષાહહિી પત્રકનો નમૂનો: મદુૃ પરિષાળષા કોલોની  

નં. પ્જાતત છેદતી દોરી 
નં. 

 છેદતી 
દોરી પર 
પોક્ઝશન 

સાઇઝ ( લંબાઈ X 
પહોળાઈ X, CM 
કાંપ 

સે્ડીમેંટેશન% મરણાધીનતા 
%

પ્કાર અને સાઇઝ (વરાસ, CM ) 
સંલ�ન સબસે્્ટટની

S1        

S2        

S3        

S4        

S5        

S6        

S7        

S8        

S9        

S10        

S11        

S12        

S13        

S14        

S15        

S16        

S17        

S18        

S19        

S20        



Sample of data sheet for REA transect survey: Physical and biological attributes (not necessary)

Site Date: Physical Conditions:

Transect 
No

Water depth:

Meter Phy Biol Remark Meter Phy Biol Remark  

1    51    Legend (Physical)

2    52    BR= Bedrock

3    53    BD= Boulder

4    54    CB= Cobble

5    55    RB= Rubble

6    56    SD= Sand

7    57    ST= Silt and Mud

8    58     

9    59     

10    60    Legend (Biological)

11    61    BA= Bare

12    62    SP= Seepe                                                  

13    63    MA= Macro algae

14    64    Ea= Encrusting algae

15    65    CA= Coralline algae

16    66    BY= Bryozoans

17    67    BN= Barnacles

18    68    HC= hard coral

19    69    SC= Soft coral

20    70    SA= Sea anemone

21    71     

22    72     

23    73     

24    74     

25    75     

26    76     

27    77     

28    78     

29    79     

30    80     

31    81     

32    82     

33    83     

34    84     

35    85     

36    86     

37    87     

38    88     

39    89     

40    90     

41    91     

42    92     

43    93     

44    94     

45    95     
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REA છેદિીદોરી મોજણી મષાહહિી પત્રકનો નમૂનો: ભૌતિક અને જિેિજૈ્ષાનનક ગુણધમમો (જરૂરી નથી)

સ્થળ  તારીખ : ભૌતતક પફરસ્સ્થતી:

છેદતી દોરી નં પાણીની ઊં્ડાઈ:

મીટર ભૌતતક જવૈવક  હટપ્પણી મીટર ભૌતતક  જવૈવક l  હટપ્પણી  

1    51    સજં્ાઓ  (ભૌતતક )

2    52    BR= બ્ેડરોક 

3    53    BD= બોલ્ડર 

4    54    CB= કોબલ 

5    55    RB= રબલ  

6    56    SD= સેન્ડ 

7    57    ST=સસલ્ટ એન્ડ મ્ડ 

8    58    

9    59    

10    60    સજં્ાઓ (જવૈવક) 

11    61    BA= બેર 

12    62    SP= સીપી  

13    63    MA= મેક્રો આલગી 

14    64    Ea= એકં્રસ્સ્ટગ આલગી 

15    65    CA= કોરોસલરન આલગી 

16    66    BY= બ્ારોઝોંસ 

17    67    BN= બારનેકલ્સ 

18    68    HC= હા્ડ્મ  કોરલ 

19    69    SC= સોફ્ટ કોરલ 

20    70    SA= સી એનીમોન 

21    71     

22    72     

23    73     

24    74     

25    75     

26    76     

27    77     

28    78     

29    79     

30    80     

31    81     

32    82     

33    83     

34    84     

35    85     

36    86     

37    87     

38    88     

39    89     

40    90     

41    91     

42    92     

43    93     

44    94     

45    95     



Site Date: Physical Conditions:

Transect 
No

Water depth:

Meter Phy Biol Remark Meter Phy Biol Remark  

46    96     

47    97     

48    98     

49    99     

50    100     

 

Monitoring
Category & Scale

When should you choose this method?

Broad scale Choose this method for mapping and site selection and to cover a large area quickly.

Manta tow or video
towed diver

Percent cover: Estimates percent coral cover over large areas in a short time, at low detail; 
limited to shallow, snorkel depths
Coral health: Estimates only bleaching percent cover of live.

General
observations

Percent cover: Estimates of reef change. Good for dive tourism staff to keep an eye on the 
reef during frequent visits. General information only, low precision.
Coral health: Recreational divers and researchers can make observations on coral health; 
some training required; many sites covered at low cost.
Coral bleaching: Less instruction required.

Timed swim Percent cover: Estimates the coral cover or abundance of large invertebrates of a large area, 
at various depths if scuba is used; not as quick and cost-effective as a manta tow but more 
detailed.
Disease-specific: Easy to carry out; information on extent of bleaching and types of corals 
affected; lower precision compared with belt transects.

Medium scale Smaller area, more detailed and more precise than broad scale methods. More time con-
suming and expensive than broad-scale methods.

Timed swim Species diversity: The highest level of expertise is required.

Line transects
LIT & PIT

Percent cover: LIT - experienced staff, low to high detail, precise information; time con-
suming. PIT – less experienced staff needed, quick and easy; can be as precise as LIT.
Coral health: High detail and precise, but expertise required and time consuming.
Disease specific: Detailed information, time consuming.
Structural complexity: Size information collected along lines provides estimates of rugosity 
(MBRS SMP and Line transect by AGRRA).

Belt transect Coral health: Medium detail and fairly quick; low to high expertise required depending on 
level of detail wanted;
Coral bleaching: Easy to do, but expertise is required; detailed information on the extent of 
bleaching and types of corals affected.
Disease specific: As above.

Chain transect Percent cover: experienced staff, low to high detail, precise information; more time con-
suming than LIT.
Disease specific: Difficult to carry out; experience required; detailed information on extent 
of bleaching and types of corals affected.
Structural complexity: Difficult to carry out; experience required.

Video transect Percent cover: High precision, medium detail; permanent record; experienced divers to col-
lect data and experienced scientists for analysis; expensive equipment to buy and main-
tain; do not use unless suitable resources are available.

Fine scale Useful for asking detailed, small-scale questions. More time consuming and expensive than 
medium-scale surveys.

Visual quadrat Percent cover: High precision and detail, but less precise than permanent photo quadrats. 
Smaller animals, e.g. coral recruits can be recorded more reliably with visual methods than 
photo quadrats.
Disease specific: Very high detail and time consuming. Provides information on the extent 
of bleaching and the types of corals affected.
Coral recruitment: Provides information on coral recruits that have survived their first year 
on the reef.
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સ્થળ  તારીખ : ભૌતતક પફરસ્સ્થતી:

છેદતી દોરી નં પાણીની ઊં્ડાઈ:

મીટર ભૌતતક જવૈવક  હટપ્પણી મીટર ભૌતતક  જવૈવક l  હટપ્પણી  

46    96     

47    97     

48    98     

49    99     

50    100     

 

નનરીક્ષણ – પ્કાર અને કક્ષા તમે આ પદ્ધતત ક્ારે પસંદ કરશો?

મોટા સતરે આ પદ્ધતત પસંદ કરો- નકશા બનાવવા અને સ્થળની પસંદગી માટે અને મોટો વવસતાર ઝ્ડપથી આવરી લેવા માટે. 

માનતા ટો અથવા વવ્ડીરો ટો 
્ડાઇવર 

આવરી લીધેલાના ટકા : પરસંટ પરવાળા આવરણનો અંદાજ, વવશાળ વવસતારમાં થો્ડા સમરમાં, થો્ડી વવગતો માટે, 
મરયાફદત થી છીછરા, સનોક્મ લ ઊં્ડાઈ; 

સામાન્ય નનરીક્ષણો પરવાળા સવાસ્થ્ય: બલીચચગ- િ્કત પરસંટ કવર, જીવતાનું 

ટાઈર્્ડ સસવમ –સમરબદ્ધ 
તરવું 

પરસંટ (%) કવર : ખ્ડકના િેરિારનો અંદાજ, ્ડાઇવ ટુફરઝમ સ્ટાિ માટે સારંુ, ખ્ડક પર, વવક્ઝટો વખતે નજર 
રાખવા માટે, િ્કત સામાન્ય માહહતીમાટે. ચોકસાઇ ઓછી. 
 પરવાળા સવાસ્થ્ય : મનોરંજન માટે ્ડાઇવસ્મ અને સશંોધકો પરવાળાના સવાસ્થ્ય નું નનરીક્ષણ કરી શકે, થો્ડી 
તાલીમની જરૂર પ્ેડ ઓછાખચભેઘની સાઇટો આવરી શકાર. 
પરવાળાનું વવરંજન –રંગ ઉ્ડીજવો- ઓછી સૂચનાઓની જરૂર પ્ેડ. 

મધરમ સતરે નાનો વવસતાર, મોટા સતર કરતાં વધારે વવગતવાર અને ચોકસાઈભરી પદ્ધતત, વધારે સમર લેનારી અને મોટા સતર 
પદ્ધતત કરતાં મોંઘી. 

ટાઈર્્ડ સસવમ –સમરબદ્ધ 
તરવું

પ્જાતત વૈવવધર : ઉચ્ સતરની તજજ્તા જરૂરી 

લાઇન છેદતી દોરી LIT અને 
PIT 

પરસંટ કવર : LIT અનુભવી સ્ટાિ, ઓછી થી વધારે વવગતો, ચોકસાઇવાળી માહહતી, સમર માંગી લેનારી, PIT 
– ઓછો અનુભવી સ્ટાિ ચાલે, ઝ્ડપી અને સરળ, LIT જટેલીજ ચોકસાઈવાળી થઈ શકે, પરવાળા સવાસ્થ્ય: ઉચ્ 
વવગતો અને ચોકસાઇ, પરંતુ તજજ્તા જોઈએ અને સમર માંગી લેનારી. 
રોગમાટે ખાસ: વવગતવાર માહહતી, સમર માંગી લેનારી. 
માળખાકીર જહટલતા:લાઇનસ ઉપરથી મેળવેલી સાઈઝની માહહતી rugosity નો અંદાજ આપે છે (MBRS SMP 
and Line transect by AGRRA).

પટ્ટા છેદતી દોરી પરવાળા સવાસ્થ્ય : મધરમ વવગતો, ઠીક ઠીક ઝ્ડપી, ઓછીથી વધારે તજજ્તા જરૂરી જોઈતી વવગતોના સતરના 
આધારે; 
પરવાળા વવરંજન : આસાનીથી થઈ શકે, પણ તજજ્તા જરૂરી, બલીચચગના વવસતરણ અને અસરગ્રસત પરવાળાના 
પ્કારની વવગતવાર માહહતી. 
રોગો માટે ખાસ :ઉપર પ્માણ ે

ચેઇન છેદતી દોરી પરસંટકવર:અનુભવી સ્ટાિ, ઓછી થી વધારે વવગતો, ચોકસાઈવાળી માહહતી, LIT કરતાં વધારે સમર લેનારી. 
રોગ માટે ખાસ- કરવામાં અઘરી,અનુભવ જરૂરી, બલીચચગના વવસતરણ અને અસરગ્રસત પરવાળાના પ્કારની 
વવગતવાર માહહતી.
માળખાકીર જહટલતા: કરવામાં અઘરી,, અનુભવ જરૂરી. 

 વવ્ડીરોટ્ાન સેક્ટ પરસંટ કવર: વધુ ચોકસાઇ, મધરમ વવગતો, કારમી રેકો્ડ્મ , અનુભવી ્ડાઇવસ્મ માહહતી કલેક્ન માટે અને અનુભવી 
વજૈ્ાનનક પૃથક્કરણ માટે; ખરીદી અને જાળવણી માટે મોંઘા સાધનો; રો�ર સશંાધનો ઉપલબ્ધ ના હોર તો ઉપરોગ 
ના કરવો. 

 સુક્ષમ સતરે વવગતો મંગાવવા માટે ઉપરોગી, નાના નાના સતરના પ્શ્ો, મધરમ સતરના મોજણી કરતાં વધારે સમર લેનારી અને 
મોંઘી. 

દ્રણષટથી જોઈને નજરે જોઈને 
ગણતરી કરવા વપરાતા 
ચતુષ્કોણ 

પરસંટ કવર: વધુ ચોકસાઇ અને વવગતો, પણ કારમી િોટો ચતુષ્કોણ કરતાં ઓછી ચોકકસ, નાના સજીવો દા.ત. 
પરવાળા રીકૃટ નજરે જોઈને, િોટો ચતુષ્કોણ કરતાં વધારે, આધારભતૂ રીતે રેકો્ડ્મ  કરી શકાર.
રોગમાટે ખાસ : ખૂબ વધારે વવગતો અને સમર લેનાર. વવરંજનના વવસતરણની અને તમામ પ્કારના આશ્ગ્રસત 
પરવાળાની માહહતી આપે છે. 
પરવાળા રીકૃટમેંટ: પરવાળા રીકૃટની માહહતી પ્દાન કરે છે જ ેતેમના ખ્ડક પર પ્થમ વર્્મ પછી જીવી ગરા છે.



Monitoring
Category & Scale

When should you choose this method?

Permanent photo
quadrat

Percent cover: High precision and detail; permanent record; experienced divers to collect 
data; experienced scientists to analyse; expensive equipment to buy and maintain. Do not 
use unless suitable resources are available.

Tagging coral
colonies

Disease specific: Highest detail and most time consuming; provides precise information on 
specific coral colonies and how these are affected by disease.

Recruitment tiles or
plates

Coral recruitment: Provides information on coral recruits that are newly arrived on a reef.
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કારમી તસવીર ચતુષ્કોણ પરસંટ કવર: વધુ ચોક્સાઈ અને વવગતો: કારમી રેકો્ડ્મ  : અનુભવી ્ડાઇવસ્મ માહહતી એકઠો કરવા: અનુભવી 
વજૈ્ાનનક પૃથક્કરણ માટે; મોંઘા સાધનો ખરીદવા અને જાળવવા, ઉપરોગ ના કરો- જો પૂરતા સંસધનો ના હોઇ તો.

પરવાળા કોલોનીઓને ટેગ 
કરવી 

રોગમાટે ખાસ : ખૂબ વધુ વવગતો અને ખૂબ વધુ સમર માગી લે : ચોકસાઈવાળી માહહતી આપે વવશીષઠ પરવાળા 
કોલોનીઓ અને તે કેવીરીતે રોગો થી અસરગ્રસત થાર છે. તેની ચોકસાઈવાળી માહહતી આપે.

રીકૃટમેંટ- ટાઇલ્સ અથવા 
પલેટ્કસ (નવા આવનારા)

પરવાળા રીકૃટમેંટ – માહહતી આપે છે પરવાળા રીકૃટ ની જ ેખ્ડક પર નવા આવરા છે.





6.6.12 Assessment of biodiversity of rocky shores 

Apart from the better known habitats, there are several rocky 
outcrops around the Indian subcontinent. These rocky islands/
outcrops frequently have a rocky substratum in the form of rocky 
beds, caves, crevices, etc. These features provide varied habi-
tats for fishes just as a coral reef does. They attract fish from all 
around and provide refuge. Thus the fish diversity of these rocky 
areas is high, and they are known as rocky biodiversity habitats.

Long-term monitoring of the rock fauna is important for con-
serving them. Quadrats, line transects, belt transects and point 
counts are some of the methods used commonly to monitor the 
fauna along the rocky coasts. The quadrat and belt transect 
methods are nothing but counting all the animals in a fixed area. 
Line transects and point counts are used to estimate animal 
abundance using distance sampling. Software packages such 
as ‘Distance’ need to be used to analyse the distance sampling 
data. Crabs that largely use rocky shores can be monitored using 
these techniques. Sea urchins, barnacles, etc. can also be moni-
tored using these methods. It is important to monitor the rocky 
fauna seasonally to understand the population dynamics better.

In assessing the ecological status of these areas, the prime goal 
should be to assess the fish diversity and abundance. 

The main objectives in monitoring rocky biodiversity hotspots are 
assessing the status of the fish assemblages, comparing them 
with those of other areas, and monitoring the species composi-
tion and relative abundance over time. A reduction in the num-
ber of top predators (piscivores), declines in species abundance, 
and shifts to smaller average sizes may indicate fishing pressure. 
Fish censusing is difficult in such environments because of the 
structural complexity of the habitat and the diversity, mobility, 
and abundance of fishes. Fish censusing also requires extensive 
training, as it may be necessary to recognise over 100 different 
species.

6.6.12 ખ્ડકાળ રકનાિાની વૈવીધયાતાનયુ ંઆકલન

એક ઉતિમ વસાહત તિીકે જાણીતા હોવા ઉપિાંત રાિતીય ઉપખંડ ફિતા ઘણા 
ખડકાળ ચટ્ટાનો પણ છે. આ ખડકાળ ટાપયુઓ / ચટ્ટાનો પણ ઘણી વખત િોકી 
બેડ, ગયુફાઓ, તતિાડો, વગિેના રપમાં ખડકાળ પડો હોય છે. આ વવક્શષટ રપો 
માટે માછલીઓ માટે પિવાળાના ખડકોની જમે જયુદી જયુદી વસાહતો પિૂી પાડે છે. તે 
બધી બાજયુઓથી માછલીઓને આકષવે છે અને આશિો આપે છે. આમ આ ખડકાળ 
વવસતાિની મત્ય વૈવવધયતા ઉંચી હોય છે. અને તેઓ ખડકાળ વૈવીધયાતા ધિાવતી 
વસાહતો તિીકે ઓળખાય છે.

ખડકાળ પ્રાણીસૃષટીનયુ ંલાંબાગાળાનયું નનિીક્ષણ કિવા તેમનયુ ંસંિક્ષણ અગત્નયુ ંછે. 
વહેચણી અભયાસ, લાઈન ટ્ાસ્સકેટસ, પટ્ટા ટ્ાસ્સકેટસ અને પોઈન્ટ કાઉંટસ વગેિે 
ખડકાળ દરિયાકાંઠાની પ્રાણીસૃષટીનયુ ંનનિીક્ષણ કિવાની કેટલીક સામાન્ય િીતે 
વપિાતી િીતો છે. કવાડ્ાફ્ટસ, પટ્ટા ટ્ાસ્સકેટસ િીત બીજયુ  ંકઈ નથી પિંતયુ નક્ી 
કિેલા વવસતાિમાં ગણતિી કાય્ભ કિવાનયુ ંછે. લાઈન ટ્ાસ્સેકટ અને પોઈન્ટ કાઉન્ટ 
પ્રાણીઓની વવપયુલતા અંદાજવા ડીસ્સ્સ સેમપલીંગનો ઉપયોગ કિીન ેવાપિવામાં 
આવે છે. ડીસ્ાસ્સ સેમપલીંગ ડેટાનયુ ંપૃથથકિણ કિવા ‘ડીસ્ાસ્સ’ નામના સોફવેિ 
પેકેજનો ઉપયોગ કિવો જરિી બનશે. કિચલા જ ેમોટે રાગ ેખડકાળ કાંઠા 
પસંદ કિે છે તેનયુ ંનનિીક્ષણ આ ટેકનીકથી કિી શકાય. દરિયાઈ અચણીન, બનયાકલ 
(સીપમાછલી) વગિેેનયુ ંપણ આ િીત વાપિીન ેનનિીક્ષણ કાય્ભ થઈ શકે. વસતીનયુ ં
ગતીવવજ્ાન વધયુ સાિી િીતે સમજવયુ ંહોય તો ખડકાળ પ્રાણીસૃષટીનયુ ંનનિીક્ષણ મોસમ 
મયુજબ કિવયુ ંતે અગત્નયુ ંછે. 

આ વવસતાિોની પારિથિીતીથકીય સ્થિતતનયુ ંઆકલન કિવામાં પ્રધાન લક્ષ્ય મત્ય 
વૈવવધયતા અને વવપયુલતાનયુ ંઆકલન કિવાનયુ ંહોવયુ ંજોઈએ. 

નોંધપાત્રરપ ખડકાળ વૈવવધયતા નનિીક્ષણમના મયુખ્ય ઉદેશો મત્ય ઝયુંડ, બીજા 
વવસતાિોની તેની સાથે સિખામણી, પ્રજાતતઓની સંિચના નનિીક્ષણ તથા સમય જતા 
વવપયુલતાની ટકાવાિી. ઉચ્ પિરક્ષી (piscivores) ની પ્રજાતતય સખં્યામાં ઘટાડો 
વવપયુલતામાં ખાધ ઉરી કિે છે અને એકંદિે તે નાના કદમાં થિાનમાં બદલી પામે છે, 
જ ેએક મત્યોદ્ોગ દબાવ દશયાવ ેછે. વસાહતોની માળખાકીય જહટલતા, વૈવવધયતા, 
અસ્થિિતા અને મત્ય વવપયુલતાન ેકાિણ ેમત્ય વસતીગણતિી આવા પયયાવિણમાં 
મયુશકેલ બને છે. મત્ય વસતી ગણતિી ઘનનષઠ તાલીમ માંગે છે કાિણકે 100 
ઉપિાંત મત્ય પ્રજાતતન ેઓળખવાની જરિ પડે છે.





6.6.13  Fish census

The different fish species that appear together are referred to as 
a “fish assemblage.” Three aspects of reef fish assemblages that 
can be monitored are:

•	 Diversity:	the	number	of	different	species;

•	 Structure:	species	composition	and	relative	abundance;	and

•	 Population	density:	the	number	of	fish	of	a	given	species	per	
unit area.

Although attempts have been made to develop a single census 
method that will accurately measure all three characteristics, fish 
biologists generally agree that no such single method exists. You 
will need to decide what information is most important for your 
management needs and then select one or more appropriate 
methods.

6.6.13.1 Census methods

The most common methods for visual fish censuses are: station-
ary counts, belt transects, and random swim techniques. In 
choosing a method, be sure to consider the behaviour of the rel-
evant fish species (e.g., cryptic, schooling, attracted or repelled 
by divers).

•	 The	stationary	census	focuses	on	the	relative	abundance	
and frequency of occurrence of all the species observed at 
the site.

•	 The	belt	transect	method	yields	better	density	estimates	and	
covers a larger area per census.

•	 The	random	swim	technique	provides	more	complete	infor-
mation on the total species richness.

6.6.13  મત્ય વસતીગણતિી

વવવવધ મત્ય પ્રજાતતઓ જ ેસાથે દેખાય છે તેને ”મત્યઝયુંડ” કહેવાય છે. ખડકાળ 
માછલીઓના ઝયુંડના ત્રણ મયુદ્ાઓ નીચે મયુજબ દશયાવી શકાય:

•	 વૈવવધયતા : જયુદી જયુદી પ્રજાતતઓની સખં્યા;

•	 માળખયુ ં: પ્રજાતતઓની સિંચના અને સાબંધધક ટકાવાિીમાં વવપયુલતા; અને

•	 વસતીની ઘટતા: દિ યયુનનટ એરિયા દીઠ જ-ેતે પ્રજાતતની મત્ય સખં્યા.

જો કે એક વખતમાં પૂિી થઇ જાય તેવી િીત અંગે પ્રયતનો કિવામાં આવી િહ્યા છે જ ે
ચોક્સાઈપવૂ્ભક આ ત્રણેય લક્ષણો માપી શકે, મત્ય જીવ વજૈ્ાનનકો સામાન્ય િીતે 
કબયુલ થાય છે કે આવી કોઈ એકલ િીત છે જ નહી. તમાિે નનણ્ભય કિવાની જરિ 
િહેશ ેકે તમાિા સંચાલનની જરરિયાત માટે કઈ માહહતી સૌથી વધયુ અગત્ની છે 
.અને પછી એક કે વધાિે યો્ય િીતો પસંદ કિો.

6.6.13.1 વસતી ગણતિીની િીતો

દેખી શકાય તેમ વસતી ગણતિીની સૌથી સામાન્ય િીતો: કોઈપણ ગણતિી નક્ી 
કિો, પટ્ટા ટ્ાસ્સકેટસ અને િેનડમ સવીમ ટેકનીક્. િીત પસંદ કિવામાં જ ેતે મત્ય 
પ્રજાતતનયુ ંઆચિણ ધયાનમાં લેવા ચોક્સાઈ િાખો.( દા.ત. લપાતી છયુ પાતી, ઝયુંડમાં 
જોડાયેલી કે તિવૈયાઓ દ્ાિા રગાડેલ).

•	 સે્શનિી વસતી ગણતિી સબંધધત ટકાવાિી મયુજબ વવપયુલતા અને થિળ પિ 
દેખાયેલી પ્રજાતતઓની આવન જાવન પિ ધયાન કેન્નરિત કિે છે. 

•	 પટ્ટા ટ્ાસ્સકેટ િીત વધાિે સાિા ઘનીષટતાના અંદાજ ઉતપન્ કિે છે અને દિેક 
ગણતિી વખત ેવસતી ગણતિીનો મોટા રાગનો વવસતાિ આવિી લે છે. 

•	 િેનડમ સવીમ ટેકનીક કયુલ પ્રજાતત ગીચતા(િીચનેસ) પિ વધયુ પૂણ્ભ માહહતી પૂિી 
પાડે છે. 



6.6.13.2 Limitations

All visual census methods have the following limitations:

•	 Observers	generally	underestimate	the	abundance	of	most	species.

•	 Only	the	“observable”	portion	of	the	fauna	is	counted.	So	cryptic,	nocturnal	and	pelagic	spe-
cies are likely to be underestimated.

•	 The	presence	of	a	diver	will	affect	the	behaviour	of	fish.

6.6.13.3 Frequency and number of censuses for effective monitoring 

How many censuses, how many sites and how often to sample will depend on your monitor-
ing objectives. Initially, you may want to census fish over several consecutive days to determine 
if there is any short-term variability. To detect seasonal changes in abundance and species 
richness, fish should be censused monthly until a baseline is established. To detect long-term 
changes, sampling should be conducted at least once a year, at approximately the same time of 
day. It is preferable to census during the same month or at least in the same season each year, 
with at least 10 censuses conducted each time at each site. Statistical analysis may indicate more 
samples are necessary to optimize sampling

6.6.13.4 Stationary fish census

The stationary fish census method has been very widely used throughout the Indo-Pacific region. 
The basic technique is presented here, although you may find a variation of this method better 
for your particular area. Appropriate modifications (e.g., changing the size of area sampled, the 
amount of time spent per census, how the time is allocated while underwater) will depend on lo-
cal conditions (e.g., visibility, depth) and management needs.

1. Establish a sampling radius. At each randomly selected site, record the depth, maximum re-
lief of the site, and percent cover by various bottom type classifications (e.g., sand/clay, rock 
structure, algae, rubble, etc.). Stretch a tape measure out 15 metres along the desired area to 
mark the sampling diameter; take up a position at the 7.5-metre mark.

2. Make a species list. While turning around at the 7.5-metre mark, scan the field of view within 
an imaginary cylinder extending from the bottom up to the water surface and having a radius 
of 7.5 m. Record all species observed during the first 5 minutes. To simplify data collection, 
abbreviate each species name by using the first two letters of the genus and species names 
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6.6.13.2 મયયાદાઓ

બધી નજિે જોઈને કિવાની ગણતિીની િીતોન ેનીચે મયુજબની મયયાદાઓ છે:

•	 નનિીક્ષકો મોટારાગની પ્રજાતતઓની વવપયુલતાન ેસામાન્ય િીતે ઓછયુ  મહતવ આપે છે.

•	 ફકત “નનિીક્ષણ” કિી શકાય તેવી પ્રાણીસૃષટીના રાગન ેગણવામાં આવે છે. તેથી છયુ પાયેલી, નનશાચિ અને મહાસાગિીય 
પ્રજાતતન ેશક્ય છે કે મહતવ ન દેવાય.

•	 તિવૈયાની હાજિી મત્યના વયવહાિ પિ અસિ પાડી શકે.

6.6.13.3 અસિકાિક નનિીક્ષણ માટે વસતી ગણતિી કિવાની સખં્યા અને ગણતિીનો સમયરિમ 

કેટલી વખત વસતી ગણતિી કિવી, કેટલા થિળોની, કેટલી વખત નમયુના લેવા તમાિા નીિીક્ષીણના ઉદેશો પિ આધાિ િાખશે, 
શરઆતમાં તમે માછલીઓની વસતીમાં એ નક્ી કિવા કે કોઈ ટંૂકાગાળાનો ઉતિ ચઢાવ આવેલ છે કે નહહ તે જોવા દિિોજ 
સતત વસતી ગણતિી કિવા ઈચ્છશો. વવપયુલતા અને પ્રજાતતઓની ગીચતા (િીચનેસ)માં મૌસતમક ફેિફાિ શોધવા માટે જ્ાં 
સયુધી આધાિ િેખા થિાવપત ન થાય ત્ાં સયુધી માછલીની વસતી ગણતિી માલસક ધોિણ ેકિવી. લાંબાગાળાના ફેિફાિો શોધવા 
ઓછામાં ઓછયુ  વષ્ભમાં એક વખત રદવસના એ જ સમયે નમૂનાઓ લેવામાં આવે. દિ વષવે એજ મહહના દિમયાન કે ઓછામાં 
ઓછી એજ મોસમમાં વસતી ગણતિી કિવી તેને પ્રાથતમકતા આપવી,જમેાં ઓછામાં ઓછી 10 વસતી ગણતિી દિેક સમયે દિેક 
સાઈટ પિ હાથ ધિવી. આંકડાકીય પૃથથકિણ ઇષટતમ બનાવવા માટે વધયુ નમૂનાઓ સયુચવશ ે

6.6.13.4 સે્શનિી મત્ય વસતી ગણતિીની િીત

સે્શનિી મત્ય વસતી ગણતિીની િીત ખયુબ વવશદ િીતે ઇનડો-પેલસરફક પ્રદેશમાં વપિાય િહી છે. પાયાની ટેકનીક અહીં િજયુ 
કિવામાં આવી છે, જો કે તમાિા જ ેતે વવસતાિ માટે ઉતિમતા અંગે આ િીતનયું તમને જયુદાપણયુ ંમાલયુમ પડશે . યો્ય સયુધાિા 
વધાિા (નમયુના લીધેલ વવસતાિનયુ ંકદ બદલવયુ ં. દિેક વસતી ગણતિી વખત ેગાળેલો સમય , જળ નીચે હોય ત્ાિે સમય કેવી 
િીતે ફાળવેલ ) થિાનનક પરિસ્થિતત ઉપિ આધાિ િાખશ,ે (દા.ત. દશયક્ષમતા, ઊંડાઈ) અને સંચાલકીય જરરિયાતો.

1. નમયુના માટે વત્રજ્ા થિાપો. દિેક અક્રતમક થિળે ઊંડાઈ નોંધો. સાઈટ ની વધયુમાં વધયુ ઊંડાઈ પહોળાઈ નોંધો, જયુદા જયુદા 
તયળયાના વગણીકિણો (દા.ત. િેતી/ માટી, ખડકાળ માળખયુ,ં શેવાળ, પથથિ વગેિે) ની ટકાવાિી નોંધો. એક ટેપ લો, 
સેમપલીંગ ડાયામીટિ માટે ઈસચ્છત વવસતાિમાં 15 મીટિનયુ ંમાપ લો, 7.5 મીટિની નનશાની પિ પોઝીશન લો. 7.5 તમટિ 
પિ પોઝીશન લો.

2. પ્રજાતતની યાદી બનાવો.માક્ભ  કિેલ 7.5 મીટિ આજયુબાજયુ ફિતા, કાલપનનક સીલીનડિમાં વયયુનયુ ંરફલડ સે્ન કિો જ ે
તળીયાથી સપાટી તિફ જતયું હોય અને 7.5 મીટિની વત્રજ્ા હોય. પ્રથમ 5 તમનીટ દિમયાન દેખાયેલી બધી પ્રજાતતઓન ે
નોંધો. માહહતી કલેક્શન સિળ બનાવવા ગણ અને પ્રજાતતના પ્રથમ બે અક્ષિો વાપિી દિેક પ્રજાતતન ેટંૂકાક્ષિી નામ આપો. 
(દા.ત. કાળી



(e.g., Black tailed snapper Lutjanus fulvus, would be LUFU) or the first three letters, if necessary 
to distinguish between similar names.

 During this initial 5 minute period, list only the different species you observe within the cyl-
inder. Do not record data on fish size or numbers of individuals – except for species that are 
moving through the cylinder and are unlikely to remain there, e.g. sharks, rays, mackerels, 
jacks. 

3. Record the number and size of each species on the list. When the initial 5-minute period is 
over, begin recording data on the size and abundance of the species you have listed

•	 Working	up	from	the	bottom	of	your	species	list,	count	and	measure	the	number	of	fish	of	
each species, one species at a time, turning around at the 7.5 metre mark until the entire 
area is scanned.

•	 When	large	schools	are	present,	the	number	of	fish	may	be	estimated	by	counting	in	10s,	
20s, 50s, or even 100s.

•	 To	estimate	the	fish	fork	length	(from	the	tip	of		the	upper	jaw	to	the	end	of	the	middle	
caudal rays), compare it to a ruler. Divide each species into size classes based on the 
minimum and maximum fork length to the nearest centimetre. The number of class may 
depend on the number of fish and the variation in size, but generally each classes should 
include a size range of no more than 5 centimetres.

•	 If	a	species	listed	during	the	initial	5-minute	sampling	period	is	no	longer	present,	record	
data from memory.

•	 Any	additional	fish	species	observed	in	the	sampling	cylinder	after	the	initial	5	minute	list-
ing period are ignored unless you want to include them on a site species list. 

Each census should take no longer than 15 minutes, including the time needed to record the 
depth, relief of the site, structure of the rocky habitat, sand/clay, and algae. Your underwater data 
record may look something like the sample shown below, listing the species and the number of 
individuals of that species counted in each size category. In this example, the observer saw one 
Lutjanus fulvus that was 15 centimetres long and two that were 5-7 centimetres long.

Sample Fish Census Data Sheet 

Species No. And length of fish by size category 

LOSUR 3 (1-2) 43 (2-6) 45 (3-7)

MUCE 2 (5-9) 12 (13-15)

PLCHU 2 (130) 2 (10-13)

DRPU 1 (3-4)

When you enter the data into a computer spreadsheet, record the number of each species and 
the minimum, maximum and average sizes of fish in each size class.

Modifications: Some investigators have found a smaller radius is preferable in locations where 
the visibility is low. This situation is common in areas near the Indian subcontinent. The only 
drawback with a reduced radius is that it is difficult to compare the data with those of other areas 
obtained. 

One modification reduces the cylinder radius to 5 metres and includes any species observed dur-
ing the entire 15 minute period. Because many fish adapt to the presence of a diver during the 
15 minute period, this modifications results in the inclusion of more small, cryptic, and sedentary 
fish (e.g., gobies, blennies, morays). This method may also yield better density estimates for 
small, abundant territorial species. 

112

 પયુછ્ડીવાળી સનેપિ લયુતઝાનસ ફૂલવસ LUFU તિીકે લખાશે.) અથવા જો સિખા નામથી અલગ પાડવી જરિી હોય તો 
પ્રથમ ત્રણ અક્ષિો લખો.

 આ શરઆતની 5 મીનીટના સમય દિમયાન સીલીનડિમાં જોયેલી જયુદી પડતી હોઈ તેવી જ પ્રજાતતઓ નોંધો. માછલીઓના 
કદની માહહતી તે વયકકતગત સખં્યા ન નોંધો. લસવાય કે પ્રજાતતઓ જ ેસીલીનડિમાંથી પસાિ થતી હોય અને ત્ાં ન 
િહેવાની હોય, દા. ત. શાક્ભ , િેઈઝ, મેકે્રલ્સ અને જક્.

3. યાદીમાં દિેક પ્રજાતતઓની સખં્યા અને કદ નોંધો. જયાિે શરઆતની 5 તમનીટ પૂિી થઇ જાય ત્ાિે તમે બનાવેલ યાદી 
મયુજબ પ્રજાતતઓની કદ અને વવપયુલતા નોંધો.

•	 તમાિી પ્રજાતતની સયુચીના તળીયેથી ગણતિી કિતા દિેક પ્રજાતતની માછલીની સખં્યા ગણો અને માપો, એક વખત ે
એક પ્રજાતત, 7.5 મીટિના માક્ભ  તિફ જતા, ત્ાં સયુધી કે જ્ાં સયુધી આખો વવસતાિ સે્ન થઈ જાય.

•	 જ્ાિે મોટો સમયુદાય હોય ત્ાિે માછલીઓની સખં્યા 10, 20, 50 કે પછી 100 ના ઝયુંડ પણ અંદાજીને ગણવા .

•	 મત્ય ફોક્ભ ની લંબાઈ અંદાજો. (ઉપિના જડબાના છેડેથી કિોડિજજયુના (middle caudal)સયુધી) માપપટ્ટીથી 
સિખામણી કિો. દિેક પ્રજાતતની ઓછામાં ઓછી અને વધયુમાં વધયુ ફોક્ભ ની લંબાઈનયુ ંનજીકના સેન્ટીમીટિના 
વગણીકિણમાં વવરાજીત કિો. વગ્ભની સખં્યા માછલીઓની સખં્યા અને કદની અલગતા પિ આધારિત િહેશે, પિંતયુ 
સામાન્ય િીતે દિેક વગ્ભ 5 સે.મી. થી વધયુ નહહ તેવી સાઈઝ િેંજ સમાવતો હોવો જોઈએ. 

•	 જો શરઆતના સેમપલીંગ સમય 5 મીનીટમાં સૂચી મયુજબ જો પ્રજાતત હાજિ ન થાય તો મેમિીમાંથી માહહતી નોંધો. 

•	 શરઆતની 5 મીનીટના યાદીનોંધ સમય પછી, નમૂના સીલીનડિમાં દેખાયેલી વધાિાની મત્ય પ્રજાતત ધયાનમાં ન 
લેવી લસવાય કે તમે જ ેતે થિળની સૂધચમાં સમાવવા માંગતા હો.

દિેક વસતી ગણતિી 15 તમનીટ થી વધયુ સમય ન લતેી હોવી જોઈએ, જમેાં ઊંડાઈ, થિળની ઉંચાઈ અને પહોળાઈ, ખડકાળ 
વસાહતનયુ ંમાળખયુ,ં િેતી/ માટી અને શેવાળની નોંધ લેવાના સમયનો સમાવશે થાય છે. તમાિી પાણી નીચેની માહહતીની નોંધ 
નીચે દશયાવેલ નમયુના જવેો દેખાશે. જમેાં પ્રજાતતની સખં્યા દિેક વગ્ભના કદ મયુજબ ગણેલી પ્રજાતત અને તેની સખં્યા દેખાશે. આ 
ઉદાહિણમાં નનિીક્ષકે એક લયુતંઝાનયુંઝ ફૂલવસ જ ે15 સે. મી. લાંબી અને 5 થી 7 સે.મી. હતી તે જોયયુ.ં

મચ્છી વસતી ગણતિીના માહહતી શીટનયુ ંનમૂના  

પ્રજાતત કદના વગ્ભ મયુજબ મત્યની સખં્યા અને લંબાઈ

LOSUR 3 (1-2) 43 (2-6) 45 (3-7)

MUCE 2 (5-9) 12 (13-15)

PLCHU 2 (130) 2 (10-13)

DRPU 1 (3-4)

તમે જયાિે માહહતી કોમપયયુટિની સપ્રેડશીટમાં દાખલ કિો ત્ાિે દિેક પ્રજાતતની સખં્યા ઓછામાં ઓછી અને વધયુમાં વધયુ અને 
સિેિાશ દિેક કદના વગ્ભમાં માછલીના કદ નોંધો.

સયુધાિા વધાિા: કેટલાક સશંોધકોને એવા લોકેશનો કે જ્ાં રિશયતા ઓછી હોય ત્ાં નાની વત્રજ્ા ઉતિમ લાગી. આ 
પિીસ્થિતત, રાિતીય ઉપ ખંડના વવસતાિમાં સામાન્ય છે. ઘટાડેલી ત્રીજ્ામાં ખામી એ છે કે તેનો માહહતી બીજા વવસતાિમાં 
લીધેલા માહહતી સાથે સિખાવવો મયુશકેલ છે. 

એક ફેિફાિકિનાિો સીલીનડિ વત્રજ્ામાં 5 મીટિ સયુધી ઘટાડો કિે છે અને 15 મીનીટ દિમયાન દેખાયેલી કોઈપણ પ્રજાતતન ે
સમાવે છે. ઘણી માછલીઓ ડૂબકી માિનાિાઓ સાથે 15 તમનીટ દિમયાન સાનયુકયુલન સાધે છે તે કાિણ ેઆ સયુધાિો વધયુ 
છયુ પાયેલી િહેતી અને સયુસત માછલીઓ (દા.ત. ગોબીઝ, બેનીસ અને મોિેઝ) સમાવવામાં પરિણામે છે. આ િીત પણ નાની, 
વવપયુલતાવાળી પ્રાદેક્શક માછલીઓ માટે ઉતિમ ઘટતાના અંદાજો પેદા કિશ.ે



6.6.13.5 Belt transect census

Belt transects cover a larger area per census compared with stationary counts and are considered 
most useful for counting patchily distributed species. They can be conducted along permanent 
transects marked with survey stakes or other markers that are randomly selected each time.

The length and width of a belt transect may vary according to the species targeted by the census, 
but you must use the same dimensions for all transects sampled. A narrow transect (2 metres 
wide) may be good for small, cryptic species, while a wider transects (4 to 5 metres) can be use-
ful for groupers, snappers, and parrotfish. Here is the basic technique:

1. Swim at a constant speed along the selected area while stretching a fibreglass measuring 
tape 50 or 100 metres along the bottom.

2. As you swim along the transect and unreel the tape, record the fish species, number of indi-
viduals, and the minimum and maximum lengths of species within a prescribed distance (1 
to 5 metres) on either side and above the line, including species that are underneath you or 
cross in front of you. Do not record fish entering the transect area behind you. 

The swimming speed must be standardized for repeated censuses; highly mobile species may be 
over-estimated at slow speeds, while cryptic species may be overlooked at faster speeds.

6.6.13.6 Random swim technique

The random swim technique provides good information on relative abundance and species rich-
ness, but not on population density. The entire census period is spent searching for unrecorded 
fish species rather than recording other data about the fish. To obtain reliable data, replicate 
sample censuses must be conducted.

The basic technique for a 50 minute census is presented below. 

1. Begin the census at a random location in the selected area

2. The census period is divided into five 10 minute intervals. Record the name of each species 
in the interval in which it is first seen.

3. To estimate its abundance, each species is given a score based on the interval within which 
it is first observed. (More abundant species are likely be recorded in the earlier intervals, and the 
more cryptic or rare species later on.) Species observed in the first interval receive a score of 5, in 
the second 4, and so on.
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6.6.13.5 પટ્ા છેદતી દોિી વસતી ગણતિી 

સે્શનિી ગણતિી િીત કિતા પટ્ટા છેદતી દોિી વસતી ગણતિી િીત દિેક ગણતિી દીઠ મોટો વવસતાિ આવિી લશે ેઅન ેઅનનયતમત 
િીત ેદેખાતી અન ેવહેચણી થયલે પ્રજાતતની ગણતિી કિવામાં સૌથી વધયુ ઉપયોગી ગણાય છે. આ કાય્ભ સવવેક્ષણ સે્કસથી કે અન્ય 
માક્ભ િ દ્ાિા માક્ભ  કિેલા, જ ેદિેક વખત ેઅક્રતમક િીત ેપસદં કિવામાં આવ ેછે, ત ેકાયમી ટ્ાસ્સકેટસ પિ કિી શકાય.

પટ્ટા ટ્ાસ્સકેટની લંબાઈ અને પહોળાઈ ગણતિીમાં ટાગવેટ કિેલી પ્રજાતત મયુજબ અલગ અલગ હશ,ે પિંતયુ તમાિે બધાં સેમપલડ 
ટ્ાસ્સકેટસ માટે એકસિખા જ માપક િાખવા જોઈએ. એક સાંકડો ટ્ાસ્સકેટ (2 મીટિ પહોળો ) નાની,છયુ પાયેલી િહેતી પ્રજાતત 
માટે ઠીક િહેશ.ેજયાિે પહોળો ટ્ાસ્સકેટ(4 થી 5 મીટિનો) ગૃપિ , સનેપિ અને પેિોટફીશ માટે વાપિી શકાય . અહી નીચે 
પાયાની ટેકનીક આપેલ છે:

1. 50 થી 100 મીટિની એક એક ફાયબિ ્લાસની મઝેિીંગ ટેપ ફેલાવીને પસંદ કિેલા વવસતાિમાં સતત ઝડપ ેતયળયમાં તિો

2. જમે જમે તમે ટ્ાસ્સકેટ સાથે સાથે તિો તેમ તેમ િીલન ેસંકેલો. નક્ી કિેલા અતંિ (1 થી 5 મીટિ)માં બન્ ેબાજયુ તથા 
લાઈન ઉપિ માછલીઓની પ્રજાતતઓ નોંધો, વયકકતગત સખં્યા નોંધો. પ્રજાતતની ઓછામાં ઓછી અને વધયુમાં વધયુ લંબાઈ 
તમાિા નીચે હોય તે કે તમાિી સામે પસાિ થતી હોય તે સહહત નોંધો. તમાિી પાછળના ટ્ાસ્સકેટ વવસતાિમાં દાખલ થતી 
માછલીઓની નોંધ ન કિવી. 

પયુનઃ વસતી ગણતિી કિવા માટે તિવાની ઝડપ એક સિખા ધાિા ધોિણની હોવી જોઈએ;. ઉચ્ ગતતશીલ પ્રજાતત. ધીમી ઝડપે 
વધયુ પડતો અંદાજ આપશે જયાિે ઝડપી ગતતએ છયુ પાયેલી િહેતી પ્રજાતત ધયાન બહાિ િહી જશે. 

પટ્ષા છેદિી દોરી િસિી ગણિરી

6.6.13.6 અરિતમક તિણ પદ્ધતત 

િેનડમ સવીમ ટેકનીક વવપયુલતા ટકાવાિી અને પ્રજાતતની ગીચતા(richness) સાિી એવી માહહતી આપે છે. પિંતયુ વસતીની 
ઘટતાનયુ ંચોક્સ માપ આપતી નથી. આખોય વસતી ગણતિીનો સમય માછલીઓની અન્ય માહહતી નોંધવાને બદલે નબન 
નોધાયેલી માછલીઓ શોધવામાં જાય છે. આધાિભતૂ માહહતી મળેવવા વસતી ગણતિી નમયુનાની પ્રતતકૃતત કિવી જ જોઈએ. 

એક 50 મીનીટની વસતી ગણતિીની ટેકનીક નીચે આપેલ છે.  

1. પસંદ કિેલા વવસતાિમાં અક્રતમક થિળે વસતી ગણતિી શર કિો.

2. વસતી ગણતિીનો સમય 10 તમનીટના અતંિે 5 વવરાગ કિવામાં આવે. અતંિમાં જ ેપહેલાં દેખાય તે દિેક પ્રજાતતના નામ 
નોંધો.

3. વવપયુલતા અંદાજવામાં મધયાંતિ દિમયાન જ ેપહેલાં દેખાઈ હતી તેના આધાિે દિેક પ્રજાતીને સ્ોિ (અંક)આપવામાં આવે.
(વધાિે વવપયુલ પ્રજાતત અગાઉના અતંિ દિમયાન નોંધાશે તથા વધયુ લપાતી છયુ પાતી કે અનોખી પ્રજાતત પાછળથી મળી આવશે.) 
પ્રથમ અતંિ દિમયાન દેખાયેલી પ્રજાતતન ે5 અંક મળશ,ે બીજા અતંિમાં દેખાનાિન ે4. અને એવી િીતે આગળ વધવયુ.ં



6.6.13.7 Fish census datasheet

Your data sheet may looking something like this:

6.6.13.8 Monitoring the abundance of fishes

Date: Time: GPS Location:

Weather: Gird No: Plot No: Salinity:

Air Temp: Water Temp: Depth: Velocity: 

Description of Effort: (Net, boat, number of fishermen etc) ..  

Sl.No. Species Total length (this column  
may not be required!!!

Body Length (Max 
and Min)

Weight Remarks
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6.6.13.7 મચ્ી વસતી ગણતિી માટહતી પત્રક 

તમારં માહહતી પત્રક આવયુ ંજ કઈક દેખાશે:

અરિમીક િરણ મષાહહિી પત્રક

2/5/94: અપર પલેટ િોમ્મ, પરવાળા કવર: 21%, ઊં્ડાઈ: 52’

0-10 min 11-20 min 21-30 min 31-40 min 41-50 min

GOEV HARA POPA CHAN EPCR
STPL HAMA HOTR SAVE LAGO
STDO HABI CHCA OPMA SETO
SCVI CHCY ANVI SCCO
SPRU ABSA CAPU
OCCH CHMU
HYPU STPA
CARU
CARO

સ્ોર : 5 સ્ોર : 4 સ્ોર : 3 સ્ોર : 2 સ્ોર: 1

6.6.13.8 મત્ય વવપયુલતા નનિીક્ષણ 

તાિીખ: સમય : GPS સ્ળ:

હવામાન: ગ્ી્ડ ન ં: પલોટ ન:ં ખાિાશ :

હવાનયુ ંતાપમાન : પાણીનયુ ંતાપમાન: ઊં્ડાઈ : ગતત: 

પ્રયતનોનયુ ંવણ્ભન: (નેટ બોટ, માચ્છીમાિોની સખં્યા વવ.)… 

ક્રમ નં પ્જાતત  કુલ લંબાઈ (આ કોલમની  
જરૂર નથી)!

શરીર લંબાઈ (વધારે માં 
વધારે અને ઓછામાં ઓછી) 

વજન  રીમાક્મ  



6.6.13.9 Fish survey data sheet

Fish Survey Data Sheet

Name of 

Surveyor:

Station:

Site:

Assistant: Date: Wind: Cloud: Visibility

Type of Method: Time: Depth: Special feature of station:

Size (cm)

Fish ID <5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 >35

Entered by:          Date:

Statistical analysis by:       Date: 
 

6.6.13.10 A comparison of different fish census methods

Comparisons of fish census methods

Advantages Disadvantages

Stationary 
Census

Good for relative abundance; allows large 
sample sizes in distinct habitats

Takes longer to train people; less likely to 
provide a complete site species list (unless 
modified)

Belt 
Transect 

Large area can be sampled per census; 
can target more mobile species; may 
provide more accurate density estimates 
for species such as snappers and groupers

Fewer samples per unit of time compared 
with stationary methods; may not provide data 
on small habitats

Random 
Swim

Mostly likely to provide complete species 
list; describes a larger portion of species 
per sample

Fewer samples per unit of time; provides 
fewer quantitative data and no density 
estimates.
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6.6.13.9 મત્ય સવવેક્ષણ માટહતી પત્રક

મત્ય સવવેક્ષણ માહહતી પત્રક 

સયુપિવાઈઝિ નયું 
નામ:

સે્શન:

થિળ :

મદદનીશ: તાિીખ: પવન: વાદળા: દશયતા 

િીતનો પ્રકાિ : સમય: ઊંડાઈ: સે્શનની ખાસ વવક્શષટતા 

કદ (સે.મી.)

મત્યની 
ઓળખ 

<5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 >35

દાખલ કિનાિ:         તાિીખ:

આંકડાકીય પૃથથકિણ કિનાિ:        તાિીખ:
 

6.6.13.10 A મત્ય વસતી ગણતિીની જયુદી જયુદી િીતોની સિખામણી

માછલીની વસતી ગણતિીની પદ્ધતતઓની સિખામણી

ફાયદા ગેિફાયદા

સે્શનિી વસતી 
ગણતિી 

વવપયુલતામાં ટકાવાિીમાં સાિી છે, વવક્શષટ વસાહતોમાં 
વવશદ નમૂના સાઈઝીઝ કિવા દે છે 

લોકોને તાલીમ આપવામાં લાંબો સમય લે છે; થિળીય 
પ્રજાતતની પૂણ્ભ સૂચી ઓછી આપી શકે છે (લસવાય કે 
સયુધાિવામાં આવે)

પટ્ટા ટ્ાસ્સેકટ દિ ગણતિીએ વવશદ વવસતાિનયુ ંસેમપલીંગ થઈ શકે છે; 
વધયુ ગતતશીલ પ્રજાતતઓન ેલક્ષ્ય બનાવે છે; પ્રજાતત માટે 
વધયુ ચોક્સાઈપૂવ્ભકના અંદાજો આપી શકે છે, જવેી કે, 
સનેપસ્ભ અને ગ્ૂપસ્ભ 

સે્શનિીની િીતોની સિખામણીમાં સેમપલમાં સમયનયુ ંઘટક 
ઘણયુ ંઓછયુ  છે; નાની વસાહતોના માહહતી ન આપી શકે.

િેનડમ સવીમ મોટેરાગ ેસંપૂણ્ભ પ્રજાતતની સૂચી આપે છે; દિ નમૂના 
દીઠ પ્રજાતતનો મોટો રાગ વણ્ભવ ેછે.

દિ સમય ઘટકે ઘણા ઓછા સેમપલ; ઘણા ઓછા 
કવોન્ટીંટીવ માહહતી આપે છે, ઘટતાના અંદાજો નથી 
આપતી.



6.6.13.9 Data analysis of fish census

You need to consider how you will analyze the data when you design your fish censusing method. 
It is usually important to analyse data on frequency of occurrence, abundance, richness, even-
ness and diversity of species at individual sites and among sites. Data on changes in relative 
abundance and frequency of occurrence can provide information on population changes for 
individual species. Changes in average size and structure of size classes of important species can 
also be evaluated. 

Several statistical techniques are available to analyse the data when you have multiple variables 
(cluster analysis or detrended correspondence analysis) and test for differences among sites 
(parametric/non-parametric techniques) or over time (time-series analysis). 
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6.6.13.9 મત્ય વસતી ગણતિીની માટહતીનયુ ંપૃથથકિણ

જયાિે તમે તમાિી મત્ય વસતી ગણતિીની િીત બનાવતા હો, ત્ાિે તમે કેવી િીતે પૃથથકિણ કિશો તે વવચાિણા હેઠળ લેવયુ ં
જરિી છે. વયકકતગત થિળ અને બધા થિળ પિ બનાવોની આવશૃ્તિ, વયાપકતા, વવપયુલતા, એકસિખાપણયુ ંઅને પ્રજાતતઓની 
વવવવધતા મયુજબ પૃથથકિણ કિવયુ ંતે સામાન્ય િીતે અગત્નયુ ંછે. જ ેતે પ્રજાતત માટે સિખામણીમાં વવપયુલતા િીલ ેઅને બનાવોની 
આવશૃ્તિમાં ફેિફાિનો માહહતી તેની વસતીમાં બદલાવની માહહતી આપી શકે. અગત્ની પ્રજાતતઓનો સિેિાશ જથથો જથથા અને 
કદ વગ્ભના માળખામાં ફેિફાિનયુ ંપણ મૂલ્ાંકન કિવયુ ંજોઈએ. 

જયાિે તમાિી પાસે મલ્ટીપલ વેિીએબલ્સ (કલસ્િ પૃથકકિણ કે ડીટે્નડેડ કોિસપોનડંસ એનાલીસીસ) અને જયુદા જયુદા થિળો 
વચે્ના દી તફાવતના પિીક્ષણો (પાિામેહટ્ક/નોન-પાિામહેટ્ક તકનનક કે ઓવિ-ટાઇમ (ટાઇમ-સીિીઝ એનાલીસીસ) હોય ત્ાિે 
માહહતી પૃથકકિણ કિવા માટે કેટલીય આંકડાકીય તકનીકો ટેકનીકો પ્રાપય બને છે.

 





6.7  Overview of data analysis

There are some standard methods to analyse the relative abundance of various substrate 
categories such as live coral cover, dead coral cover and their coral life forms, sponge, zoo-
anthids, macro and micro algae, sand and other benthic categories following formula were 
used. 

Percent cover = Total length of category/length of transect X 100

The relative abundance of each coral is calculated using the following formula 

Relative abundance = cover of the species/total live coral cover X 100  

Same formulacan be adopted for other lifeforms such as macro invertebrates, fish, algae, sea 
grass etc.

Diversity, evenness and dominance 

Species diversity and evenness Shannon Weaver and Simpson diversity indices can be used, 
as Shannon diversity index emphasizes on rare species and Simpson index on most common 
species.

The Shannon-Weaver formula for diversity can be calculated as follows, with a projection of  
1 cm under the line being considered as an ‘individual’

s
H’ = 1- Σ   pi In pi
i =1

where pi = ni/N, N = total number of centimetres (individuals) of all species under the line, 
and ni = the number of centimetres of species i under the line. 

Evenness can be calculated as J’ = H’/Hmax, which is the diversity of the total number of 
individuals (centimetres) under consideration divided by the diversity which would exist if all 
the species present are distributed equally. A value of 1.00 represents maximum evenness. 
Diversity and evenness for each sampling site can be calculated from the combined data 
from all transects.  

In order to compare Simpson’s index to Shannon and Weaver’s index, following  Simpson’s 
index can be used:

s
D = 1- Σ  Pi2
i =1

Pi = Proportion of individual species i
where, N = Total number of individuals in the plot
S = Number of species in the plot

6.7  મષાહહિી પૃથક્કરણ નું વિહંગષાિલોકન 

વવવવધ સબ સે્્ટ –તલ –ના પ્રકાિ જવેાકે જીવવત પિવાળા કવિ, મતૃ પિવાળા કવિ, અને તેના જીવન સવરપો, સપોનજ, 
ઝૂ એનથીડ્સ, મેક્રો અને માઇક્રો દરિયાઈ શેવાળ, િેતી અને બીજી દરિયાતલની શે્ણીઓનયુ ંપૃથક્િણ કિવા અમયુક 
પ્રમાણભતૂ પદ્ધતતઓ છે, અને નીચેની ફોમયયુ્ભલા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી હતી.

પિસંટ કવિ = શે્ણીની કયુલ લંબાઈ/ટ્ાનસેક્ની લંબાઈ X 100

દરેક કોરલની સંબચંધિ વિપુલિષાની ગણિરી નીિેની ફોરરુ્કલષા (સતૂ્ર) નો ઉપયોગ કરીને કરિષામયાં આિે છે  

સંબધધત વવપયુલતા = પ્રજાતતનયુ ંકવિ/ટોટલ જીવવત પિવાળા કવિ X 100 

આજ ફોમયયુ્ભલાનો ઉપયોગ બીજા જીવવત સવરપો જવેાકે મેક્રો ઇનવેટ્ભબ્તે (મોટા અપૃષઠવશંી), મચ્છી, શેવાળ (દરિયાઈ 
શેવાળ), દરિયાઈ ઘાસ વવ. માટે કિી શકાય માટે પણ કિી શકાય 

વિવિધિષા, ઈિનનેસ (સરખી રીિે), અને પ્રભષાિી 

પ્રજાતતની વવવવધતા અને ઈવનનેસ માટે શેનોન વવવિ અને લસમપસન ડાઇવર્સટી ઇંડાઈલસસ (સૂચકઆંક) નો ઉપયોગ 
કિી શકાય. શેનોન ઇંડેક્  દયુલ્ભર પ્રજાતતઓ પિ રાિ આપે છે જ્ાિે લસમપસન ઇંડેક્  ખૂબ સામાન્યિીત ેજોવા મળતી 
પત્રજાતતઓ પિ રાિ આપે છે.

શેનો –વવવિ સૂત્ર - વવવવધતા માટે નીચેમયુજબ ગણતિી કિી શકાય, જમેાં 1 cm નયુ ંઅંડિ ધ લાઇન પ્રોજકેશનન ેએક 
ઈંરડવવજ્યુઅલ “વયકકત “ ગણવામાં આવે છે. 

s
H’ = 1- Σ   pi In pi
i =1

જ્ાં pi = ni/N, N = કયુલ સેલન્ટમીટસ્ભ (સખં્યા) તમામ પ્રજાતતઓના (individuals) લાઈન ની નીચે, અને ni = 
સેંટીમીટિ (સખં્યા) પ્રજાતત લાઇનની નીચે (under the line.) 

ઈવનનેસ આ િીતે માપી શકાય J’ = H’/Hmax, જ ેહાલ ગણતિીમાં લેવાતા કયુલ individuals ની (સેલન્ટમીટસ્ભ) 
વવવવધતા છે, રા્યા, જ ેતમામ પ્રજાતતઓ હાજિ છે તેમને સિખા પ્રમાણમાં વહેંચી દેવામાં આવે.તો મળી આવતી 
વવવવધતા. મૂલ્ 1.00 વધાિેમાં વધાિે evenness દશયાવ ેછે. વવવવધતા અને એકતા (ઈવનનેસ)ની દિેક સેંપપલગ થિળ 
માટે તમામ ટ્ાનસેક્્સ ના રેગા કિેલા માહહતી પિથી ગણતિી કિી શકાય. 

લસમપસન ના ઇંડેક્ની; શેનોન એનડ વવવસ્ભના ઇંડેક્ સાથે સિખામણી કિવા; નીચેનયુ ંલસમપસસ્સ ઇંડેક્ વાપિી શકાય: 

s
D = 1- Σ  Pi2
i =1

Pi = Proportion of individual species i (ઈંરડવવજ્યુયલ પ્રજાતતઓનયુપ્રમાણ) 
where, N = Total number of individuals in the plot (પલોટમાં ટોટલ નબિ ઓફ ઈંરડવવજ્યુયલ) 
S = Number of species in the plot (પલોટમાં પ્રજતીઓની સખં્યા) 



Calculation of dominance index 

Index of dominance =  Abundance of dominant coral species / Total coral cover

For inter-station comparison, the data on relative abundance and absolute change in abundance 
of corals and other lifeforms are subjected to agglomerative hierarchical analysis using the Ward 
method of linkage with the Block distance measure. Percent values are arcsine transformed for 
ANOVAs. For data analysis, software such as Microsoft Excel, SPSS 10.0, Statistica, Origin are 
used.
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િોતમનનસ (પ્રભતુિ) નષા સૂિક આકં (ઇંિેક્સ) ની ગણિરી

ઇંડેક્ ઓફ ડોતમનસ્સ = અબનડસ્સ ઓફ ડોતમનંટ પિવાળા સપીલસસ / ટોટલ પિવાળા કવિ 

આતંિ સે્શન સિખામણી માટે. સંબંધધત વવપયુલતાની સિખામણી નો માહહતી અને પિવાળાની અને બીજા જીવસવરપો 
ની વવપયુલતામાં નનિપેક્ષ ફેિફાિ, વાડ્ભ  જોડાણ પદ્ધતત ; સાથે બલોક અતંિ માપણીને આધીન છે. બલોક અતંિ માપવા સાથે 
જોડાણની વોડ્ભ  પદ્ધતત.થી એકવત્રત કિી શકે તેવયુ ંઅધધક્રતમક વવશલષેણ કિવામાં આવે છે પિસંટ વેલ્યુઝ પ્રતતસાઇન (1/sin) 
ANOVAs માટે રપાંતરિત કિવામાં આવે છે. માહહતી પૃથક્િણ માટે, સૉફ્ટવિે જવેાકે માઇક્રોસોફ્ટ એક્ષલ, SPSS 10.0, 
સે્હટસસતકા, ઓરિલજન ઑ ઉપયોગ કિવામાં આવે છે.



6.8  Application in 
management

How can rangers use these data?

- in their management plans

- day to day monitoring plans/ operational plans/ EIA reports

- Online databases like fish base

- Social media

- Their personal database/ site based management

- supporting scientific community 

- publications 

Application in management 

The charts below summarize the suggested components of 
a basic monitoring programme that will address a variety of 
situations. In all cases, it is a good idea to use photography 
to document

The management 

question/ Situation

The type of monitoring programme to 

get answers

Coral bleaching Monitor individual coral colonies; mea-

sure water temperature, photosyntheti-

cally active radiation (PAR) and UV

Damage by boats, 

snorkelers, divers

Measure physically damaged area; 

record number of broken coral 

branches/plates

Over fishing Fish census

Sediments from dredg-

ing or runoff

Measure sedimentation rates and 

bacterial concentration

6.8  સંિષાલનમયાં ઉપયોગ

રેનજરો આ મષાહહિી કેિીરીિે ઉપયોગમયાં લઈ શકે?

-  તેમના સંચાલન ના આયોજન માં 

-  િોજ બિોજના નનિીક્ષણ આયોજન/સંચાલના આયોજનો /EIA િીપોટ્ભ  

-  ઓનલાઈન માહહતી બેઝ જમેકે રફશ બેઝ 

-  સામાલજક પ્રસાિણ માધયમ 

-  તેમના વયકકતગત માહહતી બેઝ/ થિળ બેઝ સંચાલન 

-  વજૈ્ાનનક સમાજને મદદરપ થવા

-  પ્રકાશન

સંચાલનમાં ઉપયોગ

નીચેનો ચાટ્ભ  બેક્ઝક નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમના રલામણ કિેલા ઘટકો છે જનેો 
વવવવધ પરિસ્થિઓમાં ઉપયોગ કિી શકાશે. તમામ કેસોમાં દસતાવેજીકિણ 
માટે ફોટોગ્રાફીનો ઉપયોગ કિવો તે સાિો વવચાિ છે. 

સંચાલન નો પ્રશ્/ પરિસ્થિતી જવાબ મળેવવા નનિીક્ષણ કાય્ભક્રમનો પ્રકાિ

પિવાળા વવિંજન વયકકતગત કોલોનીઓનયું નનિીક્ષણ કિો: પાણીનયું 
ઉષણતા માનમાપો: પ્રકાશસશંલશે્શ્ય સરક્રય PAR) 
and UV

બોટ, સનોકલ્ભસ્ભ, ડાઇવસ્ભ દ્ાિા 
નયુકશાન 

રૌતતકિીત ેનૂકશાન થયેલો વવસતાિ માપો, તૂટેલી 
પિવાળા શાખાઓ /પલેટન ેનોંધો 

વધાિે પડતી મચ્છીમાિી મચ્છીની વસતી ગણતિી 

કાંપ (કાંપ) નનકાલ અથવા 
ધોવાણ

કાંપશન િેટ અને બેકે્રિયા નયુ ંસંકેંરિણ માપો 



In these situations, you should be monitoring at established quadrats or transects in the affected 
areas and at control sites.

Baseline monitoring Monitor individual coral colonies and live coral cover; measure water 

temperature, algal biomass, water transparency, and salinity; census reef fishes.

Sewage or other 

nutrient influx

Monitor individual coral colonies, measure nutrients, water temperature, algal 

biomass, live coral cover, salinity, dissolved oxygen and bacterial concentrations.

Desalination plant 

effluent

Measure water temperature and salinity

Storm damage Monitor individual coral colonies; measure algal biomass; census reef fishes

Oil spill Monitor individual coral colonies 
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આ પરિસ્થિતતમાં તમાિે અસિગ્રસત વવસતાિોમાં અને કંટ્ોલ થિળ પિ થિાવપત કવાડિેટ કે છેદતી દોિી થી નનિીક્ણ કિવયુ ંપડે 

બેઝ લાઇન નનિીક્ષણ વયકકતગત પિવાળા કોલોનીનયુ ંઅને જીવતા પિવાળા કવિનયુ ંનનિીક્ષણ કિો; પાણીનયુ ંઉષણતામાન, 

આલગીનો જીવ રાિ, પાણીની પાિદશ્ભકતા, અને ક્ષાિતવ, િીફ રફક્શસની વસતી ગણતિી કિો

 લસવેજ- ગટિ – અને બીજા 

પોષક આવિો ગાતાિ- 

નનિીક્ષણ કિો વયકકતગત પિવાળા કોલોનીઓનયુ,ં પોશાક ઘટકોને માપો, પાણીઉ ઉષણતામાન, આલગીનો 
જીવરાિ, જીવતા પિવાળા કવિ, ક્ષાિતવ, ઓગળેલો ઓકસીજન, બેકે્રિયાનયુ ંકોણસતંિેશન 

ડી સેલલનશેનન્ટ ના ગંદા 
પાણી 

પાણીનયુ ંઉષણતામાન અને ક્ષાિતવ માપો 

તોફાન નયુકશાન વયકકતગત પિવાળા કોલોની નયુ ંનનિીક્ષણ કિો: શેવાળનો જીવરાિ માપો: ખડક મચ્છીઓની ની વસતી 
ગણતિી કિો 

તેલ ઢોલાવયુ ં  વયકકતગત પિવાળા કોલોની નયુ ંનનિીક્ષણ કિો 
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