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Inngangur. Verkefnið fjallar um

Rannsóknasvæðið
,,Aðal hrygningarsvæði þorsks við Ísland“

samanburð á hrygnandi þorski
(Gadus morhua L.) frá þremur
samliggjandi
hrygningarsvæðum
við suðvesturströndina.

Markmið var að athuga hvort
hægt væri að flokka þorsk frá
þessum svæðum í stofneiningar út
frá vaxtarhraða og lögun kvarna.
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þess að þorskur frá þremur
samliggjandi
hrygningarsvæðum
geti verið samsettur úr fleiri en
einum aðgreindum undirstofnum.
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Kvarnirnar fljóta í innri
göngum eyrans.

Marktækur munur var á vaxtarhraða
þorsks við suðvesturströndina út frá
mælingum á breidd árhringa í kvörnum frá
þremur samliggjandi hrygningarsvæðum.
Þessi stærðar- og vaxtarmunur á sömu
árgöngum sýnir að um mismunandi
hrygningareiningar er að ræða.
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mun á lögun kvarna úr þorski frá
fjörunni miðað við kvarnir úr þorski
frá Selvogsbanka og Grindavíkurdjúpi.

Þorskurinn sem hrygndi í fjörunni
næst landi var lengri, þyngri og í
betra ástandi heldur en jafngamall
fiskur sem hrygndi utar og dýpra á
Selvogsbanka og Grindavíkurdjúpi.
frá svæðunum þremur
flokkaðist í tvo aðskilda hópa þar
sem þorskur af grynnsta svæðinu óx
hraðar og aðgreindist vel frá hinum
er hrygndu utar.
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Canonical Discriminant Function Analysis (Hópagreining)

Þorskur

Í verkefninu var rannsökuð
stóra heyrnarkvörnin.
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Ytra eyra er ekki til hjá
fiskum, en heyrnin er bundin
völundarhúsinu, þar sem
kvarnirnar eru.
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Í völundarhúsi beinfiska
eru þrjú kvarnapör, eitt stórt
og tvö lítil. Þau liggja beggja
vegna við aftari hluta
heilans.
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Stóra heyrnarkvörnin
(Sagittae), sem er í hólfi
sem heitir posa (Sacculus),
er notuð þegar
aldursákvarðað er með því
að telja árhringi.

Árgangur 1990

0.8

Fjaran
Coast
Coast
Bank
Selvogsbanki
Bank
Shelf
Shelf
Grindavíkurd
Grindavíkurdjúp

0.6
0.4
0.2
0.0
2

3

4
5
Árhringur

6

Jafnvægiskvörnin (Lapilli),
er í hólfi sem kallast skjóða
(Utriculus). Lapilli er
jafnvægistæki fisksins og er
minnsta kvörnin. Í henni er
hægt að telja dægurhringi.
Litla heyrnarkvörnin
(Asteriscii) er í litla posa
(Lagena), sem er e.k. útskot
frá posa.

Stóra og litla heyrnarkvörnin
eru heyrnartæki fiska.
Verndaraðgerðir
Mikilvægt er að vernda sérstaklega þann hóp sem hrygnir á fjörusvæðinu. Það sem einkennir
hann er hraður vöxtur, stærri og fleiri egg og lífvænlegri seiði. Einnig er þorskur af þessu svæði
verðmætur sem útflutningsvara meðal annars vegna stærðar og betri nýtingar í til dæmis
saltfiskvinnslu. Þar af leiðandi hefur þetta svæði orðið fyrir mikilli sókn.
Afli á sóknareiningu á fjörusvæðinu hefur dregist mikið saman á undanförnum árum.
Hrygningarsvæðið er nú lokað í 2-3 vikur yfir aðalhrygningartímann og dregið hefur verið úr
leyfilegri möskvastærð á netum. Hugsanlega er þörf á frekari aðgerðum, til dæmis með því
minnka möskvann enn frekar og jafnvel loka þessu svæði yfir allan hrygningartímann.

