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INNLEDNING

ZAITSEV(1959 og 1961) har beskrevet en egen
biocoenose fra overflatelaget i Svartehavet. I de fem
uverste cm fant Iiaii høyest konsentrasjon av en
del everterbrater (f. elis. blååte, decapodelarver og
amphipoder) og egg og yngel av en del fisk (f. eks.
flyndre og brisling). DELLACROCE(1961) undersøkte
inikrodistribusjonen av zooplankton i den øverste
meter i Middelhavet. Det viste seg at noen av de
undersokte artene Iiadde maksimal konseiltrasjoil i
den ovreste del mens andre arter var mest tallrike
dypere nede, og de fleste Iiadde et minimum i ca.
50 cin. Tidligere hadde også sildelarver vasrt observert n z r overflaten, spesielt yngre stadier ined
plon~inesekk(M. DUNN1898, WULFP,
BUCKMANN
og
I[<UNNE 1934, MARSEIALL,
NICHOLLSOg ORR 1938,
STEVENSON
1962).
Uiidersøkelser over fordelingen av zooplankton og
sildelarver i overflateskiktet utenfor S~rlandskysten
ble satt i gang våren 1967. Zooplanktonet er under
bearbeidelse og resultatene vil bli publisert senere.
MATERIALE OG METODER

Materialet til undersøkelsene ble samlet inli med en
spesiallaget håv, modifisert etter ZAITSEV (1959).
Håven (Fig. 1) består av en ramme med feiii nett

under hverandre, hvcrt med ei1 åpning på 20 X 60
ciil. Hvert nett er festet til en løs ramme som skrues
fast til de11 ytre ramme. Det øverste nettet skummer
de 10 øverste cm av overflatelaget og rainriien er
derfor forsynt med to bøyer som gjør dette mulig. De
fire andre nettene går da i følgende dyp: 10-30 cm,
30-50 cm, 50-70 cm og 70-90 cm. hTettene er
150 cm lange. De forste 40 cm har en maskevidde
på 1 000 {c, resten cr 180 /c. Håven ble slept i ring
for å. få den ut fra skipssiden. Tauefarten var 1-ll/z
knop, og håvcn ble tauet i 5 minutter.
RESULTATER OG DISKUSJON

På fein stasjoner ved Jomfruland i april 1967 ble
detffunnet sildelarver, i alt 10 stykker, 7-10 mm
lange og med plommeselilr (Tabell 1). For å undersolte forekonisten av larver under den øverste meter
Ille det brukt en 3 fots Isaac Kidd trål med en inaskevidde på 1 000 ! l . P å stasjonene nr. 10, 26 og 27 ble
det tatt 5 iiiinutters sliråtrekk fra 3 m til overflateil
uten fangst av sildelarver. P å de to andre stasjonene
ble det tatt horisontaltrekli i overflaten, i 1-3 m og
i 8-10 m. Det ble bare funnet en sildelarve, 32 mm
(hostgytt), som ble tatt i 8-10 m på stasjon 12.
Isaar Kidd trålen ble slept med større fart enn spesialhåven. Arsaken til at det ikke ble fanget sildelarver kan skyldes den store maskevidden i Isaac
IGdd trålen. Det ble deriinot fanget mange larver
av småsil (Anzi?zorlytes toOia?zus), 9-15 mm lange,
både i Isaac I<idd trålen og spesialhåven. Da disse
undersølielser ikke ga noen holdepunkt for mengden
av sildelarvei- under den øverste meter, ble spesialhåven benyttet saminen ined annen redsltap på et
Tabell 1. Sildelaruer tatt i 5-delt oue1fiteh6v ved Joi~lfrzllnnd
19. -21. ajril 1967.
Alle med plominesekk.
Dagtrekk
Dybde

Fig. 1. 5-delt overflateliåv. h) overste nett sett fra siden. B) hele
håven sett forfra. 1) feste for jernring, 2) feste for ha~lefot,3)
nett, 4) planktonspann, 5) bøye, 6) jernring, 7) feste for bøye.
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Fig. 2. Stasjonsnett med 5-delt overflatehåv 20. -25. oktober 1967 med F/F
«G. O. Sars». Isotermer i overflaten er
inntegnet.
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tokt i Nordsjøen, Skagerak og Kattegat (Fig 2) i
oktober 1967 (HARALDSVIK
1968). P å dette toktet
ble det funnet 29 sildelarver fordelt på 6 stasjoner i
mm lange, 8 med
Kattegat. Larvene var 5-10
plommesekk (Tabell 2). P å stasjonene nr. 467, 468,
470 og 471 ble det også tatt larver ined Judayhåv
(HARALDSVIK
1968). På stasjonene nr. 465 og 474
ble det ikke fanget sildelarver med Judayhåven. Spesialhåven fanget ikke larver på stasjonene nr. 469 og
472 der det ble fanget larver med Judayhåven. Sammenliknet med Judayhåven fanget spesialhåve11 f x r r e
larver, spesielt på stasjon nr. 468. Dessuten filtrerte
spesialhåven 3-4 ganger så mye vann som Judayhåven på disse stasjonene. Det ser imidlertid ut til
at spesialhåven fanger larver på stort sett de samme
stasjonene som Judayhåven. De fleste stasjonene i
Kattegat var nattstasjoner så det foreligger ikke materiale til sammenlikning av dag- og nattfangster.
Sildelarver tatt i 5-delt overflatelzåv i Kattegat 24.-25.
oktober 1967.
Med (m) og uten (LI)plominesekk.
C Dagtrekk.
Natt-trekk.
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Akvarieobservasjoner utført av WOODHEAD
(1966)
viste at sildelarver med plommesekk søkte liøyere
lysintensitet enn larver uten plommesekk. Dette kan
v z r e årsaken til at sildelarver med plommesekk vesentlig ble fanget i de to overste nettene i spesialhåven, i motsetning til larver uten plominesekk. Ved
beregning av larver pr. volumenhet vil tallene for
det øvreste nettet i håven niåtte nesten fordobles da
dette nettet bare filtrerer onltrent halvparten av hva
de ovrige filtrerer. Det foreliggende materiale er lite,
og forholdet inå undersøkes nærmere på et storre
materiale.
SUMMARY

l. For the investigations a special constructed surface plankton net with 5 successive n e t ~below
each other has been used.
2. Herring larvae were sampled on one cruise at
the Norwegian Skagerrak coast in April 1967
and one to Kattegat in October 1967. On the last
cruise most of the larvae were found at the same
time and at the same stations where larvae were
found with a Juday net. Tlie Juday net, however,
caught inore larvae, especially at one station.
3. Larvae with yolksack were mostly caught in the
two upper nets of the special constructed plankton net, and larvae without yolksack mostly in
the three lower nets.
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