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Et meget godt Hr for loddelarvene
Under irets loddelarvetokt registrerte forskerne dobbelt s i mange loddelarver
som i fjor. Arets loddelarveindeks er satt ti1 14 000 milliarder, dette er mer enn
dobbelt s i mye som fjorirets tall. Det er og det beste som er milt siden undersokelsene startet i 1981. Forskerne fikk ikke kartlagt hele utbredelsesomridet ti1 loddelarvene. De regner derfor med
h4fz%ba
at tallet skulle vaert hayere.

Utbredelsesomridet er ikke fullstendig
kartlagt fordi forskningsfartgyet
Michael Sars ikke fikk tillatelse ti1
b gb inn i russisk sone. Grensen
for utbredelsen er heller ikke funnet. Det skyldes bbde at larvene var spredt over et stgrre omride
enn tidligere, og at toktet ble kortet ned i tid p i grunn
av streik.
Under toktet ble det tatt prgver i omridet fra 35" @stti1
23" @st.Prgvene ble tatt fra land og utover ti1 72" 30',
eller 72" 40', med ti nautiske mil mellorn stasjonene. I
alt ble det sort 137 ha1 med Gulf 111planktonhbv.
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Mest nord for Vardg
De stgrste konsentrasjonene ble funnet nrer kysten,
nord for Vardg. Her ble det mblt 1821 larver per kvadratrneter overflate. De stgrste larvene ble funnet lengst
ut fra kysten, mens de minste l i nrer kysten og var
antakeligvis nylig klekket.
Selv om ioddelarveindeksen i &r er
h@ytror forskerne at taller kan v ~ r e
hgyere, siden de ikke fikk kartlagt
he'le omridet.
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Det er likevell for tidlig i si om irets
yngel vil utgj@reen sterkere ksklasse
nir den bokser til. Dgdeligheten pb
Iarvene utover sorrmeren og hgsten
er nernlig svrert variabel. Det er derfor ikke noen srerlig god sarnrnenheng
rnellorn rnengden loddelarver og antall ettAringer. Det disse resultatene viser er at overlevelsen fra klekking i
april-mail, ti1 toktet ble g j e n n o d ~ r t
i juni, er svaert god.

