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Dagsonelesning og silderekruttering
Dagsonelesning gir oss nye muligheter ti1 l undersoke skjebnen ti1 de nyklekkete sildelarvene.
Forskere ved Havforskningsinstituttet har ved hjelp av denne teknikken studert i detalj hva
sorn skjedde med sildelarvene vlren 1990 og 1991. I 1990 var det bare de larvene som ble
klekket sist i sesongen som overlevde, mens larvene synes & ha hatt like gode overlevelsesbetingelser gjennom hele klekkesesongen i 1991. Dette kan settes i forbindelse med at
vlroppblomstringen og produksjonen av rauhtelarver, sildelarvenes viktigste byttedyr, var
sen og rask i 1990, mens den kom ti1 rett tid og var langvarig i 1991.
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Dagsonelesning et nyttig verktgy
Dagsonelesning (se Havfmkningsnytt nr. 13
1992) har gjort det mulig !ialdersbestemme
fiskelarvermed enusikkerhet paendag. Ved
Havforskningsinstituttet har vi benyttet dette
verktoyet til B studere rekrutteringen til den
norske vflrgytende silda. Prosjektet har v m
delt i to; en del pB More i mars lapril der vi har
studert klekkingen av de 8mm lange sildelarvene, og en de1over midtnorsk sokkel i mai der
vi har sarnlet inn og studert aldersfordelingen
til de 25 mm sildelarvenesom har overlevd den
fgrste vanskelige perioden.
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Ingen overenstemmelse i 1990
Resultatene fra 1990 viser i den farste figuren at
det ikke er overenstemmelse mellom den
observerte og den tilbakeberegnete klekkingen.
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Mgre det viktigste gytefeltet
PB Mare har vi studert klekkingen av
sildelarver. En liten bQ har gBtt ut to ganger i
uka, og sarnlet inn sildelarver over sil&s
viktigste gytefelt. Samtidig har vi tatt prover av
rauatelarver (nauplier), sildelarvenes viktigste
byttedyr.
Unders~kelsepA midtnorsk sokkel
I midten av mai ble &t p i ny tatt praver av
sildelarvene pB hele den midtnorske sokkelen.
De varnB25 mm lange, og hadde vokst forbi det
stadiet da de er mest utsatt for A suite ihjel eller
il bli spist av de utallige rovdyrene som alltid er
tilstede. En kan si dette er "vinnerne", de fB
promillene som ftemdeles er i live av de
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Fig. 1. Observer?og tilbakeberegnet
klekkekurve av siM i 1990-91.
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