'118nrbulens larveoverleving

"Turbulente" omgivelser - best for torskelarven
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De nyklekte torskelarvene dnsker seg litt turbulente omgivelser og slett ikke vindstille p i
Vestfjorden. Havblikk reduserer nemlig ganske drarnatisk torskelarvenes sjanser for
overleve. Det har Havforskningsinstituttets undersdkelser i Lofothavet de siste tre irene
vist. Den vesle torskelarven er ingen rask og bevegelig jeger. Fdda (raudita) bbr helst komme
rekende naermest rakt inn i munnen p& torskelarven om han skal f i mer mat enn han
forbruker av energi for P fange maten. Derfor e r det best med litt "omrdring" eller
turbulens i vannmassende og moderat vind skaper passe turbulens, da kommer maten
seilende like forbi torskelarvens &pnemunn.
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Turbulens ("omr(dringW
av vannmassene) foregAr p l mange skalaer eller st@rrelsesnivleri
havet, fra de helt store turbulens-celler p l flere
kilometer og ned ti1 molekyl-stgrrelser.
Turbulens bidrar til at vannmasser blander seg,
og naringssalter fgres da opp fra dypet. Disse
saltene er som kjent grunnlaget for ny
planktonproduksjon. Slik ployer naturen havets
&er.

turbulensen. Det viser seg at turbulens gker
kontakthyppigheten mellom ulike s m l
organismer i vannet, for eksempel mellom
torskelarven (jegeren) og raudlta (byttet).
Gjennom turbulensens uordnede bevegelser
f8res byttet ti1 jegeren, slik at torskelarven i
praksis kan "fa det med ro" og spare pi?
krefene og kaloriforbruket. Han trenger ikke Turbulens i havet skapes av:
1 . Vindens virkning gjennom vindstr8m og i pmse mrbkclente vannrnasser - d jakte sd
aktivt etter f#da - turbulensen henter raudrfta
brytende bfllger.
2 . Tidevannets virkning ndr det str8mrner langs ti1 torskelarven.
kysten over banker og andre grunne omrdder.
3. Vertikal blading som f#lge av ovelflate- Moderat turbulens best
De turbulensstgrrelsene som har betydning for
avkjeling .
,
Vindens virkning er den vfktigste - og mest kontakrhy~spigketenrnellorn sml o r g ~ s r n e rer
variable - av disse tre kreftene. Kraftigst virker de som er mindre enn den normale
den i de gverste 50 m av sjgen. I dette laget ("karakteristiske") avstanden mellom jeger og
foregilr produksjonen av plankton, og her driver bytte. Det er nemlig bare disse turbulensstgrrelsene som kan bidra til l gke den relative
ogsl fiskelarvene som lever av planktonet.
hastigheten mellom jeger og bytte. Turbulens
som er stgrre vil bare bidra til l forflytte storre
Fdrer byttet ti1 jegeren
De tre siste Ars undersgkelser i Lofoten har gitt "vannpakker" i forhold til hverandre, uten at den
oss imsikt i en hittil ganske ukjent virkning av innbyrdes avstandenmellombyttedyreneendres.
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