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En norsk fiskare håller upp en rekordtorsk.
 

Klimatkrisen fina
fisken för nordbor
FISKE. Klimatförändringar kan
innebära katastrof för tropiska fiskare
– men är fina fisken för oss nordbor.
Under de kommande 50 åren kan vi få
se helt nya arter av matfiskar i våra
vatten.

Med hjälp av en datormodell har
forskare vid University of British
Columbia kunnat visa hur drygt 1 000
fiskarter kommer att röra sig i takt
med att temperaturen i havet
förändras.

– Vi såg att djuren kan komma att
flytta sig 40 kilometer norrut per
årtionde, säger forskningsledaren
William Cheung i ett pressmeddelande
från universitetet.

Han tror att fiskenationer som Norge kommer att se en ökning av sin
fångst. Fattaiga länder i tropikerna kan däremot bli ännu fattigare när
deras mat flyttar norrut.

Vissa hummer- och torskarter som redan lever i de kalla vattnen runt
polerna kan däremot bli helt utrotade av uppvärmningen, spår
forskarna.

Tomas Lundin

Läsarnas kommentarer:

  Previous 1 | 2 Next 

synd för de "Fattaiga" länderna i tropikerna :/
Men det där med att torskar skulle bli utrotade är ju knappast sant.
Den landslevande torsken kommer aldrig att dö ut.
shygg (2009-02-16 16:45)

 Rapportera denna kommentar
Det är bara löjligt att skylla på skarvar som en gigantisk fisk slukande
monster.
Skarvar slår sig enr på en holme stananr där ett tag sen flyttar dom,
Vips blir denna vita holme grön o fin igen även med växter som inte
vuxit där innan pga skiten. det går på några år bara så är alla spår
borta.
Vad det gäller fisken är det samma med dom som med oss kan bara
äta sig mätt. Småfisk mest får dom tag i . När dom flyttat återgår allt
till det normala fort som fan.
Men skjut bort dom för fan som alltid
Limpan 88 (2009-02-16 16:10)

 Rapportera denna kommentar
100oktan, kan inte hålla med dig mer!



SKICKA

 

Skarvarna äter bra mycket fisk också! Förr knackade man hål på
deras ägg så de inte la nya utan värpte sina gamla, kanske hemskt
men nu finns det ju så mycket skarvar som helst...
Namn (2009-02-16 11:49)

 Rapportera denna kommentar
Våra fiskarter flytta nog norrut i samma takt som nya fiskarter flyttar
in de nuvarande norra fiskarterna får det svårare att överleva,då
kommer sälarna att flytta söderut,vi har redan sett tendenserna i
nordnorge,där sälen förstör fiske och fiskredskap i sin jakt på
föda.(Att som ovan possera med en stor mager oätlig"lustorsk"
framför kameran är bara beklagligt)
gott slut (2009-02-15 16:26)

 Rapportera denna kommentar

Fisken på fotot er en helt vanlig vinter torsk som man i Lofoten kallar
skrei
Anonymous (2009-02-13 14:54)

 Rapportera denna kommentar
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För att anmäla en kommentar som olämplig, klicka på Anmäl
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