Havforsknings instituttet

INTERN TOKTRAPPORT

Fartøy:

F/F "G.O. Sars"

Avgang:

Tromsø 23. mai 1989, kl 19 00

Ankomst:

Hammerfest

Område:

Barentshavet øst for 30

Formål:

Undersøkelser av utbredelse og mengde av
småsild, og generell kartlegging av fiskeressurser,
bl.a. mageprøveinnsam ling av torsk og hyse.

Personell:

B.K. Berntsen, A. Eiad, O. Gullaksen, B. Hoffstad,
Ø. Tangen, R. Toresen (toktleder).

7. juni 1989, kl 12 00
o

Ø.

Instr. pers: K. Hansen, E. Øvretveit.

Gjennomføring
Undersøkelsene ble lagt op8 med nord-syd kurser for hver hele
lengdegrad mellom 29° Ø og 40 Ø, Figur 1. Lenger øst ble dekningen
lagt noe mer åpen pga manglende registreringer.
For kartlegging av generell hydrografi ble det tatt CTD stasjoner med
ca 30 nm mellomrom.
pelagiske
Det ble trålt 22 ganger, 15 bunntrålstasjon er og 7
at det
uten
også
bunntrål
med
trålt
ble
Det
gjennomført.
ble
stasjoner
ble registrert fisk med ekkolodd.
Det ble kjørt med standard setting av instrumentene og prosessering av
integratordata på Nord-10. For detaljer om setting og instrumenter, se
instrumentrapp ort.
Resultater
Det alt vesentlige av resultater vil bli presentert i en fellesrapport
for flere tokt som ble gjennomført i Barentshavet i mai/juni 89. Her
skal det kun i korte trekk oppsummeres hvilke observasjoner som ble
gjort av sild, lodde, torsk og hyse i det området som ble dekket under
dette toktet.
Sild
Hovedmålsetting en med toktet var å kartlegge utbredelse og måle mengde
av 1 år gammel sild (88-årsklassen) . Den rike 83-årsklassen ble som 1

2

arlng er funne t i et område som strak te seg fra
Skolp enban ken til
Gåsba nken. Opple gget var å dekke det samme områd et
for om mulig å
regis trere ungsi ld (1 eller 2 åring er). Det var gode
forho ld under
tokte t og områd et ble dekke t med rimel ig god tetth et
av kurse ne.
Det ble kun regis trert sild i svært avgre nsede områd
er (figu r 2), på
østha vet utenf or Finnm ark og i to mindr e områd er nær
den sovje tiske
12-m ilsgre nsen, den ene mellom 69° 00 N og 69° 30 N
ved 37° 00 Ø, og
den andre på samme bredd egrad noe lenge r øst (mello m
39 og 40°). Silda
som var konse ntrert ved 37° 00 Ø stod tette st og gav
5-mil s verdi er på
integ rator en på vel 500. Vi fikk imidl ertid ikke
avgre nset denne
konse ntrasj onen som stod like utenf or den sovje tiske
12-mi ls grens en.
Lengd eford elinge n av 1-grp sild i det østlig e områd
et er vist i Fig.
3. Det ble foret att et estim at over antal l 1-grp sild
i de tre nevnt e
områd ene. For å konve rtere ekkomengde til antal
l ble følgen de TS
funks jon nytte t:
TS

20 log L - 71.9 dB

Det total e antal l sild i de tre områd ene ble 2.2 x 109
indiv ider. Mer
enn 95 %av dette oppho ldt seg i områd et tett innti l
sovje t-gren sen.
Det er stor sanns ynlig het for at det stod mer sild
innen for grens en.
Dette estim atet må derfo r betra ktes som et under estim
at.
Lodde
Det ble regis trert smålo dde i svært lave konse ntrasj oner
(1 og 2 grp)
over meste parten av det under søkte områd et til 42° 00
Ø.
De størs te
konse ntrasj onene ble regis trert i nordk ant av Skolp enban
ken ved 71° 00
N mellom 34 og 35° Ø. Her kom integ ratorv erdie ne (pr
5-mil} opp i 400
i et begre nset antal l. Det ble tatt prøve r for magei nnhol
dsana lyse av
lodde .
Torsk og hyse
Det ble regis trert torsk og hyse på Østha vet (uten for
Finnm arksk ysten)
og på vest- og nords iden av Skolp enban ken. Nord og øst
for Vardø var
det gode regis trerin ger med 5-mil s verdi er på
500. Eller s var
regis trerin gene forho ldsvis sparso mme, men med enkel te
gode felt, bla
i områd et nord for Magerøy - Nordk ynn og nord for Vardø
.
Torsk en som ble regis trert var av varie rende størr else
(20- 60 cm},
men med hoved vekte n på 45 - 55 cm lengd e.

Berge n, 19 septem ber 1989
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Figur 1.

"G.O.SARS"
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"G.O.SARS"

Kurser og stasjoner for F/F "G.O. Sars", 23/5- 7/6 1989.
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Utbredels e av 1-g~p sild i mai/juni 1989.
Enkeltskr avering - midlere integrato rverdi mindre enn 50.
Dobbeltsk raverinq - midlere integrato rverdi ~tørre enn 300.
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Figur 3.
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Lengdefordeling av 1-grp si.ld i ·Barentshavet, mai/juni 8'-9.

