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SAMMENDRAG
Loddelarver ble

samlet inn i perioden 18-27 juni 1988. Undersøkelsen

skulle kartlegge loddelarvefordelingen og gi grunnlagsmateriale til å
beregne en loddelarveindeks. I år klarte vi å avgrense utbredelsen i
nord

og @st

mens vi

fremdeles hadde endel

Eoddelarver på

det

vectl-igste snittet vi tok, Loddelarveindeksen var like lav som i 1987,
0.14 og 0,13X10"12
loddelarvene var

men

lengdefordelingen

og

utbredelsen

av

den samme som ble funnet tidligere på åttitallet,

ikke dominert av nyklekkete loddelarver i Varangerfjorden som i fjord.

Loddelt~rveundersøkelsene ble fra og med 1987 underlagt HELP. I
fjor ble unders~kelsen delt i to, et survey med "Charles" og en
klekikeforlnaps undersøkelse ble tatt i Varangerfjorden med sjarken
"Ny Brenning". 1 1988 ble det bare tatt et survey med "Odin Finder"
E perioden f 8-27 juni.

Unc%ers@kelscw.startet i Tromsø 16 juni, og ble avsluttet samme sted
2'7 juni. Vi gikk direkte fra Tromsø til innerst i Varangerfjorden og
dekket Finnmarkskysten fra Varangerfjorden i øst til Espphavet i
vest. Dekningen var spesielt god i øst der vi hadde funnet alle
Harvene biret før. Kursnettet ble lagt opp som tidligere med snitt
mot nord til vi hadde funnet en stasjon uten loddelarver. 1 tillegg
ble Vsrrd@-nord snittet tatt opp til 74 15N.

Pr~vetakingen ble foretatt med Gulf-111, maskevidde A75 pm,
taue- hastigheten var 5 knop. Gulfen ble senket og hevet med
O.Cim/s, og standardhalet varte 16 minutter for $ dekke vannsøylen
fra O-6Om. Loddelarvene ble sortert ut og både prøven og larvene
ble fiksert i formalin.
PA spesielt utvalgte stasjoner ble vertikalfordelingen av
zcoplankton undersøkt, det ble hentet prøver med 30 1 Niskin
vannhenter fra 0,10,30, 60 og 100 m, og liten Juday med 180 pm
maskevidde ble trukket vertikalt fra 100-0 og fra bunnen til
overflaten. Prøvene ble formalinfiksert for nærmere undersøkelse i
laboratoriet.
De hyårografiske data ble samlet med CTD-sonde.

Det ble i alt tatt 118 CTD-stasjoner, på 111 ble det tatt Gulf-111 og
på 22 stasjoner ble zooplanktonet undersØkt . Stasjonsnettet er vist
å Fig. 1.

2006

2200

Loddetokt

2400

1 9 8 8

2600

2 8 0 0

3000

5200

34un

O d ~ nF L n d e r

Fig. 1. S tasjoassnettet over loddeiarvetoktet med "Odin Finder" i perioden
18-27 Juni 1988. 8- CTD+ Gulf-111+Niskin 301, x- CTD+ GuIflPE,
Z-CTD.

Fordelingen av loddelarver er vist i Fig. 4. Larvene var i år spredd
ut over et mye stØrre havområde. Vi måtte gå over 100 n. mil
nordover på snittene for
kartlegge hele larveutbredelsen, og det
ble funnet larver på alfe snittene.
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Fig.4. Loddelarvefordelingen i juni 1988.

Antalltet loddelarver P ornådet ble estimert v.ki.a. ITAKS (Knutsen &
Westgård 1988) til å være 0.13~10*1%.Larvemengden i 1987 ble
estimert til 0.14~10*12 gå et tilsvarende tokt. Resultatet fra
fjorårets tokt er blitt redusert til en femtedel i forhold til det som
ble oppgitt i rapporten (Fossum & Tiaene 1987) p.g.a. en feil ved
utregningen.
1 tillegg var larvene storre i år med en middellengde på 10.0
sammenlignet med fjorårets 8.9 mm. Lengdefordelingen på
totalmaterialet er vist i Fig. 5..

Standard lengde , mm
Fig. 5. Lengdefordelingen av totalmaterialet samlet inn
med "Odin Finder" 18-27 juni 1988.
Larvene @st for Nordkyn-halvoya med middellengde 11.3 mm var
signifikant lengre (e= 8.1) enn de som ble funnet vest for Nordkyn
med middellengde 8.5 xnm. Lengdefordelingear til larver dosanget vest
og øse for Norkyn er vist i Fig. 6, og fordelingen tyder på at gyting
og klekking har vært tidligst i øst I 1988. Lengdeeikingen er i tillegg
omvendt prsporsjona% med temperaturgradienten, og dette
forsterker inaatryeet au en tidlig gyting i ~ s t .
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Fig. Q. Lengdefordelingen av loddelarver funnet Øst for Nordkyn
(heltrukket) og larvene funnet vest for Nordkyn (skravert).
En ser også en l e n g d e ~ k i n getter som en flytter seg nordover og
middellengden på larvene funnet over 20 n. mit av land (12.3 mm)
er signifikant lengere (t= 8.9) enn middellengden på larvene som er
funnet nærmere land enn 20 n. mil (9.1 mm). Lengdefordelingen av
larver fanget nær land og larver fjernt fra land er gitt i Fig. 7. Dette
viser tydelig hvordan larvedriften går fra gytefeltene nær land og
utover i Barentshavet.
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Flg. 9. Lengdefordelirigen av larver funnet na;r land (heltrukket),
og rneF enn 28 mil av land (shavert).

Det relativt store zsoplanktonmateria2et som ble samlet inn er ikke
ferdig opparbeidet.
%daupllemateriale1 ska2 måles til hjelp for
artsbestemmelse, og dette er en svært tidkrevende prosess. 4
stasjoner e r imidlertid plukket ut , vist med piler på
stasjonsoversikten, for å vise hvilket nivå nauplietettheten lå på. I
tillegg gir dette informasjon om vertikalutbredelsen og eventuelle
~ s t - v e s tgradienter selv om materialet er lite.
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Fig. 8. Nauplietettheten på stasjonene 19 og 52.
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Fig. 8 og 9. viser nauplleantall mot dyp g-& de stsisjonene som ble
tanders~kt.
Et bilde som korn klart fram under prØvetakinngen var hvordan v i
beveget oss fra den biologiske vår B ~ s med
t
diatorneer og krifl og
tidlige coppegsodstadia til tidlig biologisk sommer i vest med stgrre
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