MERKEFORSBK PÅ MAKRELL MED FiF «HAVDRØN» VESrI' FOR
DE BRITISKE ØYER I h4AI 1971
['ragging experirnents oil inackerel with R. V. «Havdron» west of tlie Uritisli Islarids in May 19711

ABST~\ACT

Rsv~ierA
~ ,. 1971. Merkeforsøk p å nialtrell incd F/F «Havclron» vest Tor de Britiske nyer i mai 1971. [Tagging experiirieiits on rnaclterel witli R.V. « H a v d r o ~ i »west of the British
Island in May 19711. Fiskets Go~zg,57: p. 932.
111 Ihc periocl 10 to 27 May tagging experinieilts oil inacke..
re1 witli internal tags were carried out at sonie localities
soiitli, wcst a n d noriliwest of Ireland, nortli of Rona a n d in
tlic arca around lattitude 60" N and longitudes 5"-4" W.
T h e taggi~igs were rnade ill order to get information about
the mackerel migratioris from this western area irito tlie North
Sea and tlie Sltagerali. In total 5000 macl<ei.ei were tagged.
T h e highest numher, about 80 Ola, were released off tlie west
coast and soutliwest coasi of Ireland.
INN1,EDNING

Formålet med disse merkeforsøkeile, som ble utfmri i tiden 10.--27. mai, var å undcrsøize i hvillien
grad og styrlie malirell fra disse vestlige områder
vandrer inn i Nordsjmen og Sliagerak. Szrlig synes
det såiialte Slietlaildsfeltet å v z r e et viktig «blandiiigsoinråde» for makrell fra øst og vest på den
tid av sommeren da en Ilar et godt snurpefiske etter
makrell i disse farvar-in. Til forsøiiene ble hrulit krok-

Fig. 1. Nlerl<elokaIileter og teinperatur i 4 m.
[Tagging localities and sea temperatur ill 4 m]

fariget (irarl'r) rnalirell merliet med innvendige rustfrie stålmerkel- idet 1-11 l>aserer gjenfunn på opparbeicii:iserl av malir-di i v&re fiskemel- og fis!ieol;efabrikker.
Liknende fofsmk: ble rit:f@rt i niai-jurli
1970 i
farv~xn1-1SØS av Irland. Zben gaiig far-it eii i dette
vesentlig ungfisk, pir, og av de 4540 Illakl.ell soal
ble merlcet, var det bare ca. 16
'Orn
i"ere er'n " cm'
i år tok en sikte på å merke overveiende stor mal<rell, og en valgte derfor å legge forsølzene til områder smrvest av Irland og videre ilordover langs
egga på vestsiden av de Britiske øyer.
UNDEIISØKELSER OG RESU1,TATER

Fra Cork i Smi-Irland gikli en sørover mot den
51. brecidegraclen. Her liom en opp i forekomster
av en iaoenluiide jevn blandirtg av pir og større
makl-ell. Det ble prøvefisliet og rrierlret vestover
langs denne breddegraden for å få minst mulig pir
i fangsten. Til ca. 51°N 0 ~ 0 9 ~ 3 O ' filzlz
V en fremdeles mye innblanding av pir, og en satte da liursen
vestovei- til 200 m koten på eggaicanien. En tok til
å harpe i posisjon 5 I 0 N og 1l0JJ hvor det var gode
forelzonicter av bare større ii-ta:ire!l. På denne lokaliteten ble det merket over 1600 mulirell. For å få
spredning på utsettingen av merket fisk ble forsoltene fortsatt riordover langs eggakanten på vestsiden av Il-laild (Fig. !)> og her fikli en fremdeles
bare stcirrc fisli. Ved Stanton Banks, nielloin Wordvest-Irland og IHebridene, fant en lite malzrell. Deretter fortsatte eii opp the Miilch og tok opp igjen
I~rmvefisketog merkingen nord for Rom. Her var
det ililidleriid lite rnakrell til stede, men det en fikk,
val stor lisli. Under kryssing langs egga nordover fra
Rona fikk en ikke makrell, men en fant noe blandingsrnalirell inne på platået omliring 60°N og
3-ilOV. På denne lokaliteten ble rnerlieforsøliene avsluttet.
I alt ble det merliet 5000 malirell. Den merkete
fisken ble delt i to hovedgrupper; fisk mindre enn 30
cm og fisk 30 cm og stt~rre.Merkeloltaliteterie freingår av Fig. l . Ca. 80 010 ble satt ut vest av Irland
på strekningen fra 51°N og 1I.OV til 55'45'N og
09' 19".

