-

Nr. 6 94

Plankton i poller
- ny kunnskap og marin yngelproduksjon
Havforskningsinstituttet har ti Hrs erfaring med produksjon av plankton i pollog bassengsystemer. For H produsere nok dyreplankton av riktig type og storrelse for startf6ring av marine fiskelarver, er det ved Austevoll havbruksstasjon
utviklet metoder for drift av sj~vannsbassenger.I tilknytning ti1 bassenget er
det ogsH utviklet en produksjonslinje for marin yngel i poser. Oppdrett i poser
har gitt god overlevelse og vekst, og gir grunnleggende kunnskap om fiskelarvenes okologi og ernaering hos en rekke arter. Forelopig har forsakene omfattet torsk, sild, sei, rodspette, piggvar, tunge, kveite og ulike leppefisk.
SmA dyreplankton, naermere bestemt larvestadiene (nauplier) ti1 hoppekreps (copepoder),
er viktigste faden ti1 fiskelarvene i sjaen etter
at plommesekken er oppbrukt. Andre fijrtyper,
som f.eks. iaboratoriedyrkede hjuldyr
(rotatorier) og saltkrepslarver (Artemia), gir
ofte ernzringsmessige mangler hos fiskelarvene. Naturlige byttedyr er derimot en
fullverdig kost fordi larvene gjennorn irtusener trolig er tilpasset nauplienes biokjemiske
sammensetning. Kunnskap om kultivering av
nauplier og copepoder er derfor viktig ved
produksjon av marin fiskeyngel.

Produksjon av plankton
Svartatjann, i 1984 omdannet fra et
ferskvannstjern ti1 et sjavannsbasseng, 3,5 m
dypt og med et volum p i ca. 20 000 m'. Vi har
n i fitt kunnskap om hvordan Svartatj~nn
fungerer som produsjonsbasseng for marint

dyreplankton. Arssyklusen starter med tamming av bassenget tidlig i februar. I bunnslammet ligger hvileegg fra copepoder som overlever nedtappingen. Organismer som enten
konkurrerer med fiskelarver om planktonet
eller spiser fiskelarver selv, dar. Nir s i bassenget fylles sent i februar, vil store mengder
nauplier klekkes fra hvileeggene. Hvilke
rnekanisrner sorn setter i gang klekkingen vet
vi e n d ikke fuIlt ut.
Naupliene trenger planktonalger som f6r, og vi
aker algeproduksjonen ved 2 tilfare nzringssalter (kunstagdsel). En str@mseklerhoider
vannmassene i bevegelse. Innen tre-fire uker
er f@rstegenerasjon av nauplier blitt voksne
copepoder som fortlgpende produserer nye
nauplier. I lapet av irssyklusen vil de ulike
copepode-artene i bassenget legge nye hvileegg. Nauplier og copepoder haster vi fra

