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Artikkelen i forrige nummer av Sval-
bardposten handlet om polartorsken, en 
nøkkelart i det arktiske økosystemet. En 
annen nøkkelart er ishavsåta. Den er også 
vanlig i Isfjorden, og en viktig matkilde for 
polartorsk, lodde, sild, sjøfugl og pattedyr. 

Det lille krepsdyret inneholder nemlig 
store mengder fett i forhold til sin kropps-
vekt. Fettet bygger den opp i løpet av våren 
og sommeren. Ishavsåta kan spise seg 
overmett på alger under den intense vår-
oppblomstringen. I tillegg trekker ishavsåta 
sammen i relativt tette stimer. Kombina-

sjonen av dette gjør at ishavsåta effektivt 
oppkonsentrerer energi. Oppkonsentrerin-
gen er så intens at selv de store hvalene i sin 
tid nesten utelukkende kunne livnære seg 
på ishavsåte den årstiden de oppholdt seg i 
våre farvann. De store hvalene ble i praksis 
utryddet for bare noen få hundre år siden. 
I dag er det polartorsk og sjøfugl, med 
alkekongen i spissen, som hovedsakelig 
livnærer seg av ishavsåta. Alkekongene har 
derfor til en viss grad overtatt plassen til de 
store hvalene i økosystemet. 

Om vi tenker tilbake til 1600-tallet, da 
Smeerenburg var et kraftsenter for hval-
fangsten, hvordan var samspillet mellom 
ishavsåta, hval og sjøfugl da? På denne 
tiden var det opptil et par tusen mann i 
og rundt Smeerenburg. De hadde ett mål 
for øye: Fange flest mulig hval for deretter 

koke spekket til olje. Spekket besto nesten 
bare av fett fra ishavsåta. Beregninger viser 
at hvalene før og under den store hvalfang-
sten spiste så mye som 4 millioner tonn 
ishavsåte årlig, bare i havområdene rundt 
Svalbard. Med en gjennomsnittsvekt på 
80 kilo, tilsvarer det vekten av opptil 50 
millioner mennesker. Et konsum på 4 mill-
ioner tonn ishavsåte er med andre ord mye. 

I denne artikkelen sammenligner vi 
ishavsåta med avokado. Avokadofrukten 
har en stor stein som opprinnelig var 
tilpasset å passere gjennom tarmsystemet 
til et pattedyr før den kunne vokse. Litt på 
samme måte som en kirsebærstein passerer 
tarmsystemet til en fugl for så å bli spredt 
til nye områder. Mens de kirsebærspisende 
fuglene lever i beste velgående, har dyrene 
som svelget hele avokadoer vært utdødd i 
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rundt 10.000 år. Dette gjelder blant annet 
kjempedovendyret, som mange kjenner 
som Sid fra Istid-filmene. Men til stort hell 
for avokadotreet, har den en frukt som vi 
mennesker er glade i. Mennesker har blitt 
den viktigste spredningsmekanismen for 
avokadoer. Faglitteraturen omtaler derfor 
avokadoen som en anakronisme – en bio-
logisk organisme som i dag lever i et miljø 
den ikke lenger er tilpasset. 

Er det også blitt slik med ishavsåta? Kan vi 
ut fra dagens miljøfaktorer forstå biologien 
til en art som inntil noen «få» år siden 
levde og var tilpasset et miljø dominert av 
de store hvalene? Nå er det riktignok mer 
enn sannsynlig at antallet alkekonger har 
steget dramatisk etter at hvalene nærmest 
ble utryddet, og at disse i dag konsumerer 
veldig mye ishavsåte. På en del områder 
har alkekongen tatt over rollen som den 
ultimate jegeren etter ishavsåta. Samtidig 
er det store forskjeller på alkekonger og 
hvaler når en tenker på når, hvor, hvordan 
og hvor mye de jakter på ishavsåta. Disse 
forskjellene gjør at ishavsåta i dag lever i et 
veldig ulikt miljø enn for noen århundrer 
siden. Deres tilpasninger er ikke bare styrt 
av dagens miljø, men i stor grad også av 
gårsdagens.

I disse dager arrangerer Unis et kurs for 
doktor- og mastergradsstudenter. Al-
kekongen er sentral i dette kurset. Det 
omhandler en prosess som er uvurderlig 
for alt liv på land her på Svalbard, nemlig 
transport av næring og energi fra hav til 
land gjennom sjøfuglene. På våre bredde-
grader er klima og lysforhold lite gunstige 
for plantelivet på land. Det er tydelig for 
alle som har tatt seg en tur ut i naturen her. 
Til tross for enorme mengder sjøfugl og liv 
langs kysten, er dette i liten grad knyttet 
til en tilsvarende produksjon av planter. 
Faktisk er det som regel slik at vegetasjo-
nen er tettest og grønnest i områdene rundt 
fuglefjell. Dette er et godt eksempel på 
at selv vegetasjonen er avhengig av havet. 
Denne avhengigheten skyldes ikke bare at 
havstrømmene utenfor kysten gir energi i 
form av varme, og på den måten sørger for 
et relativt mildt klima. En annen viktig 

grunn er sjøfuglene. Maten de bringer 
med seg fra havet, fungerer som gjødsel 
for plantene ved fuglefjellet, og for insek-
tene som lever i dette systemet. I studier 
fra fjordene på vestkysten av Svalbard, 
ser vi at alkekongene jobber hardt for å 
finne ishavsåte. De senere års endringer i 
havtemperaturen i havområdene utenfor 
Svalbard har medført at raudåta, en sørlig 
og mindre fettrik slektning av ishavsåta, 
nå inngår i matfatet til alkekongene. Dette 
har resultert i lange turer til matfatet og 
dermed større fravær fra reiret hos alke-
kongene. Resultatet er dårligere ungevekst, 
og redusert overlevelse for ungene.  

I dag er altså alkekongen den ultimate 
«avokadojegeren». Vi vet ganske sikkert at 
alkekongene som i dag hekker langs kysten 
vår, er helt avhengige av å finne tilstrek-
kelig mengder ishavsåte for å kunne avle 
frem sine unger. Det vi kjenner mindre 
til, er hvordan ishavsåta responderer på et 
varmere klima, og hvordan dette påvirker 
økosystemet. For to måneder siden, startet 
vi denne artikkelserien med å fortelle at 
Adventfjorden nå ser ut til å ha et stort 
innslag av sild. Dette er en fisk som ikke 
har vært vanlig her oppe i moderne tid. 
Silda livnærer seg i stor grad på ishavsåte 
og raudåte. Per i dag kjenner vi ikke til 
hvordan silda vil påvirke økosystemet, og 
om alkekongen nå har fått en permanent 
konkurrent om matfatet. Imidlertid vet vi 
at biologiske systemer ikke er statiske. Ofte 
kan man høre om arktiske økosystemer 
som har en skjør balanse, truet av men-
neskeskapte påvirkninger. I virkeligheten 
finnes som regel ikke en slik balanse. På 
New Zealand lever i dag fuglearten kiwi, 
en sterkt utrydningstruet fugl som ikke 
kan fly. I løpet av millioner av år uten noen 
fare for å bli spist av pattedyr, mistet den 
etter hvert evnen til å fly. I 1642 oppdaget 
menneskene New Zealand og brakte med 
seg pattedyr. Kiwien har derfor i dag store 
problemer med å overleve, siden miljøet er 

endret. På samme måte tar vi det ofte for 
gitt at alle dyr og planter er perfekt tilpas-
set et stabilt og uforanderlig miljø, slik 
kiwien var tilpasset sitt. Vi kaller dette for 
«kiwisyndromet». Sannheten er at miljø og 
leveområder er i konstant endring. 

Utbredelsen av arter endres i takt med til 
dels små endringer i klima, og havområ-
dene rundt Svalbard påvirkes hele tiden 
av sørlige havstrømmer som medfører en 
kontinuerlig og naturlig innførsel av orga-
nismer fra sør. For mange arter medfører 
dette utfordringer som å overleve og bringe 
sitt arvestoff videre til neste generasjon. 
Det er derfor upresist å snakke om en 
balanse i et økosystem. Sett i lys av dette 
er derfor det planlagte referanseområdet 
for klimaforskning på Øst-Svalbard lite 
verdt om en ikke samtidig nøye overvåker 
området og studerer de endringene som 
skjer hele tiden. 

Etter at de store hvalene forsvant fra kysten 
vår, har alkekongene blitt betraktelig flere. 
Nå står de muligens overfor en del endrin-
ger i miljøet som kan medføre en reduk-
sjon. På samme måte har ishavsåta overlevd 
forskjellige regimer med høyst forskjellige 
rovdyr som jakter på dem. Arktis har gjen-
nomgått enorme endringer siden siste istid 
var på sitt maksimum for rundt 18.000 år 
siden. Vi ser også store endringer i dag. De 
aller fleste artene gjennomlever en rekke 
slike endringer, noe som gjør det vanske-
lig å si eksakt hva som er deres miljø. 
Ofte endres miljø raskere enn evolusjonen 
klarer å medføre endringer hos arter. En 
ting er derimot helt sikkert: Når du leser 
denne artikkelen, vil det være forskere og 
studenter ute i Bjørndalen med kikkert 
og fangstutstyr som prøver å forstå hvor 
og hvordan alkekongen finner maten sin. 
Samtidig vil det være millioner av flygende 
mødre og fedre ute i fjordene langs kysten 
av Svalbard på desperat jakt etter havets 
avokado. 

artikkelForFatterne: Jørgen Berge 
(t.v.) og Geir Wing Gabrielsen med avokado i 
hendene. Foto: HugH elliS

i Bjørndalen: Omtrent på denne tiden klekker eggene, og de neste par ukene flyr 
alkekongene fram og tilbake mellom hav og reir med ishavsåte til ungene. 
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