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Silde u:n.d ersøk elser, Hydr ograf i, Plaruc tono
Frydr ograf iske data og zoopl ankto n ble innsa mlet på
ialt 110 stasjo nero Hydr ograf i ble tatt i stand arddyp fra 0-500 m og zoopl aru:to n ble tatt i verti kal~
treldr. fra .50-0 m med en Hense n...,håvo Gjennomskinnelig.heten av vanne t ble L1ålt ved hjelp av Socch i-.. disoo

Terrrp era turfo rhold ene nord og øst for Islan d var noe
høyer e enn i 1965, men atsk illig laver e enn norm alt
for årstid en., Lav gje111'101~1skinnelighet i den Østislan dske strømr .1en ble tatt som en j_ndi. kator på stor
tetth et av fytop lankt on. De rikes te zoopl ankto :n.Okæåd ene ble obser vert i bland ingsv annet mello n den

Østisl ands1 ce strørm nen og Atlan terha vsvan net på cao
67 a IJ, 8 o W e Plar. ktonm engde n i deJ. Østis lands ke
en
strøm men var meget liten , men mate riale t viste at

av
sto foran en gytin g av .Q~ med en anta tt øking
N
volum et o· Sild ble regis trert i OL'lrå det f:ra 64 o 20 i
til 69°15 ' N~ hoved sakel ig mello m 6 og 8° VI~ Silda
lds
sto spred t i små stime r og det ble regis trert forho
r
vis få kastb are stime ro Det ble forsø kt å få prøve
av silda med pelag isk trål~ men resul taten e var negaver
tivee De størs te :.cons entras jonen e av siJ_d ble obser
i

de områd ene hvor en fant de rikes te pla:rL. :tonpo

foreko r;.1s tene m
i
Resu ltaten e av under søkel sene t: e lagt fre~~l i møte
ri::Akur eyri nellor n russiske~ islan dske og norsk e f'orske
i

tiden 13~-14.

juni~
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