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FORORD

I forbindelse med større og mindre inngrep i vassdrag er det et
klart behov for å redusere skadevirkninger og legge forholdene
til rette for plante- og dyreliv. Biotopjusteringsprogrammet er
et tverrfaglig FoU-program som tar sikte på å utvikle-og utprøve
ulike tiltak for å bedre levevilkår for planter og dyr der
teknisk inngrep har redusert livsmulighetene. Programmet
finansieres over konsesjonsavgiftfondet og koordineres av NVEs
natur- og miljø seksjon.

Etter et lengre forarbeid med en innstilling i 1974 fra et
samarbeidsutvalg med representanter fra Landbruksdepartementet,
Fylkeslandbrukskontoret, Lesjakommune, grunneiere og NVE ble det
i 1976 vedtatt å flomsikre, kanalisere og oppdyrke betydelige
arealer på Lesjaleirene. Arbeidet ble utført i perioden fra 1977
til 1984.

I forbindelse med utarbeidelsen av Verneplanen for våtmarker i
Oppland fylke av 1982, fikk en del av Lesjaleirene status som
"ornitologisk meget verneverdig område av stor betydning i
regional- eller fylkessammenheng" (Sundfør, 1979 og FMi Oppland,
1982). For å få innblikk i konsekvensene av drenering og
oppdyrking av tidligere våtmark, ble det i 1986 igangsatt
ornitologiske etterundersøkelser i regi av DVF-RU (Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk, Reguleringsundersøkelsene), senere
integrert i NINA (Norsk institutt for naturforskning). Denne
rapporten viser resultatene fra disse undersøkelsene som ble
gjennomført i perioden 1986-91. Undersøkelsene har blitt noe
hemmet av at det ikke ble startet feltarbeid før etter at største
delen av inngrepene var gjennomført.

Følgende personer takkes for hjelp i forbindelse med ulike typer
feltarbeid og bistand: Ingard Blakar, Ingvar Brattbakk, Arild
Espelien, Bjarne Fossøy, Rune Fossøy, Ola Jo Nørstegård og Ingar
Jostein øien. Forøvrig takkes Grunneierlaget for Lesjaleirene og
andre lokale støttespillere for godt samarbeid.

Prosjektet har foruten fra NVEs Biotopjusteringsprogram fått
finansiell støtte fra Landbruksdepartementet v/Landbrukets
utbyggingsfond, Direktoratet for naturforvaltning og Norsk
institutt for naturforskning.

Jon Arne Eie Per Jordhøy
seksjonsjef forsker
NVE-natur og miljøseksjon NINA
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SAMENDRAG

Lesjaleirene har tidligere representert etviktig våtmarksområde
medhøyvernestatus iornitologisksammenheng. I perioden 1976-84
ble området flomsikret og oppdyrking ble satt i gang. For å få
innblikk i konsekvensene av disse inngrepene, ble det i 1986
igangsatt ornitologiske etterundersøkelser. Vi ønsket å få
belyst:

Effekter av endringer i arealutnyttelse på tetthet og
diversitetavhekkendevadefugl ogspurvefugl.  Disse undersøkels-
ene ble utført ved å studere forekomst av fugl i naturlige
habitater og vi søkte blant annet å få holdepunkter om fugle-
faunaens innhold og utvikling gjennom en lengre tidsperiode
(1963-2000). Undersøkelsene viser følgende: Av de vanligst
hekkende spurvefuglartene viste ingen preferanse for kultiver-
te/dyrka områder. Basert på tetthetsberegninger har vi hatt en
relativt liten reduksjon av hekkende spurvefugler i området
gjennomperioden 1963-89. Detteskyldes at skogsarealene, som har
de klarst høyeste tetthetene av hekkende fugl, totalt er lite
redusert fram til nå. En forventet ytterligere oppdyrking på 25
% fram mot år 2000 vil måtte skje i skogsområdene og dette vil
da gi en betydelig reduksjon i spurvefuglbestanden. Av totalt
antall hekkende fugl utgjør vadefuglene en uvanlig stor andel i
området. Dette er hovedsakelig forårsaket av den høye tettheten
av vipe og er en klar effekt av kultiveringen av området. Av de
i alt 12 hekkende vadefuglartene er det imidlertid bare vipe og
tildels storspove og rødstilk som begunstiges av oppdyrkingen.
Det synes klart at individantallet av vadere har økt, mens
diversiteten er redusert. Gamle, dels gjengrodde vannløp er i
økende grad utsatt for drenering og uttørking og vil på sikt
kunne føre til at arter med tilknytning til slike habitat (blant
annet grønnstilk og brushøns) forsvinner fra området.

Effekter av kantsoner (økotoner) på diversitet og tetthet av
hekkende fugl.  Jordbrukspreget kulturlandskap inneholder mange
typer kantsoner. Ved å studere innholdet i disse, søkte vi å få
innblikk i hvordan slike kanterbrukes av fuglene. Undersøkelsene
viserat lebeltene i liten grad benyttes avhekkende spurvefugler
og territoriene som ble registrert her tilhørte for det meste
spurvefuglarter med tilknytning til åpne områder. Kantene mellom
lauvskog og åpne områder benyttes mest.

Hekkebiologi og habitatbruk hos vadefugl.  Vi har fulgt
hekkebestanden av vipe og rødstilk i perioden 1986-91, for blant
annet å se hvilke faktorer som virker inn i reproduksjonsfasen
i relasjon til den menneskestyrte utviklingen i området.
Hekkebestanden av vipe har ekspandert i området og dette har en
klar sammenheng med oppdyrkinga av området, da vipa prefererer
dyrka mark som hekke- og næringshabitat. Klekkesuksessen er
imidlertid lav og kråkefugl og landbruksmaskiner er hovedårsaker
til eggtap gjennom rugeperioden. Produksjonen av unger vil
variere mye fra år til år på grunn av varierende værforhold i et
slikt fjellnært kulturlandskap. Rødstilken viste en klar
preferanse for kultureng vedvalg avhekkeplass. Dette eruvanlig
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og kan trolig forklares med at rødstilken plasserer reiret sitt
nær vipereir for å nyttiggjøre seg vipas antipredatorforsvar,
samtidig som den høye forekomsten av grastuer i området gir
rødstilken mulighet til å få skjult reiret sitt.

Forekomsten av grastuer øker med alderen på enga og en hyppigere
fornyelse av enga vil dermed kunne redusere forekomsten av tuer
og dermed medføre færre potensielle hekkeplasser for rødstilken.

- Effekter av biotopjusterende tiltak på fugl. Vi har her blant
annet sett på hvordan ulike terskelmagasin blir brukt av
våtmarksfugl før og etter etablering av terskel, for å kunne si
noe om effekten av slike tiltak. Undersøkelsene viser et entydig
mønster i en økt utnyttelse under vårtrekket i områder hvor
etablering av terskler har skjedd i studieperioden (2 terskler
etablert i 1988). Det forventes enda sterkere positive effekter
for hekkende våtmarksarter, da terskelbyggingen medfører økt
vannareal i tørre perioder utover sommeren.

- Effekter av eutrofiering på våtmarkstilknyttete fuglearter.
Gjennom studier av vannkjemi, vannvegetasjon, bunndyrfauna og
forekomst av fugl, søker vi å beskrive dagens tilstand i
vannløpene. Som indikasjon på eutrofieringssituasjonen viser
bunnprøvene at de avstengte vannløpene ("løk") skilte seg ut med
klart størst antall av evertebrater. Gruppen fjærmygglarver
dominerte med vel 70 % av totalmaterialet. Analyseresultater fra
vannprøvene viser også gjennomgående høyeste verdier for "løk"
(CA, Mg, K og pH). "Løk" er den typen vannløp som også har mest
vannvegetasjon og høyest forekomst av vannfugl. Med de innsaml-
ingsprosedyrer vi har valgt er den tidsserien vi nå har (1988-91)
for kort til å vurdere endringer over tid. Dette er imidlertid
et grunnlag for oppfølgende undersøkelser.
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SUMMARY

A large flat marshy area, Lesjaleirene, with extensive river
meanders represented an important wetland area with high
ornithological conservation status. However, during the period
1976-84 flood prevention measures and reclamation Of land for
agriculture were carried out. In order to evaluate the
consequences, ornithological studies were started in 1986. Five
main aspects were addressed:

The effect of changes in land use on density and diversity of
breeding waders and passerines.  None of the most common
passerines showed a preference 'for cultivated areas. However,
there has only been a slight reduction in breeding passerines
during the period 1963-89 as the forested areas, which have the
highestbreedingdensities, have been little affected. Additional
cultivation will affect the forested areas and this will cause
amajor reductioninspecies. Waders constitute anunusually high
proportion of the breeding birds in the area, largely as a result
of the high density of lapwings which are associated with
cultivation. However, of the 12 breeding waders, only the lapwing
and to a certain extent curlew and redshank are favoured by
increased cultivation. Thus, while the density of waders has
increased, density has decreased. The old and partly overgrown
drainage channels have disappeared and species such as wood
sandpiper and ruff may disappear from the area.

The effect of ectones on diversity and density of breeding birds.
Agricultural landscape contains several types of ecotones.
Studies showed that the shel ter belts are little used by
passerines and the territories that were recorded here belonged
to birds associated with the open areas The boundary between
deciduous forest and the open areas was most used.

Breeding biology and habitat use in waders.  The breeding
populations of lapwing and redshank have been followed from 1986
to 1991 to determine which factors related to changes in land use
affect reproduction. The lapwingpopulationhas expanded, clearly
asa response toincreased cultivation. However, hatching success
is low as a result of predation from crows and the use of
agricultural machinery during brooding. Nevertheless, there is
considerable variation in production of young in such an area
close to the mountains. The redshankshows a clear preference for
fields for breeding. This unusual behaviour may be explained by
the fact that the redshank places its nest close to a lapwing's
in order to use the lapwing's antipredator behaviour, at the same
time as the high incidence of grass tufts provides opportunity
for concealing its nest. The incidence of grass tufts increases
with the age of the unploughed field and frequent renewal will
reduce the number of potential breeding sites for redshank.
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Effects of remedial measures. The building of weirs in the
drainage channels has led to increaseduse, especially during the
spring migration. A positive effect for breeding wetland birds
is expected in the future due to the increase in wetland area
during dry periods in the summer.

Effects of eutrophication on wetland birds. Studies of water
chemistry, aquatic vegetation, benthos and occurrence of birds
have shown that the closed channels ("løk") have the highest
amounts of nutrients, invertebrates and aquatic plants, as well
as the highest occurrence of water birds.
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INNLEDNING

Ethvert naturinngrep vil berøre områdets dyre- og fugleliv i

ulikt omfang ved at biotopene på ulike måter endres eller

forringes. Hver enkelt art har bestemte habitatkrav og popula-

sjonene reguleres ofte av minimumsfaktorer. Toleransen overfor

biotopendringer, samt hvilke faktorer som har regulerende effekt

på populasjonen, vil variere fra art til art.

I forbindelse med registrering og vurdering av ornitologisk

betydningsfulle våtmarker i Oppland fylke i 1982, ble en del av

Lesjaleirene klassifisert som "ornitologisk meget verneverdig

område av stor betydning i regional- eller fylkessammenheng".

Tross den dokumenterte høye ornitologiske verdistatusen, ble

dette området og resten av Lesjaleirene drenert og flomsikret i

tidsrommet 1976-84, med tanke på oppdyrking. Pr. 1991 er godt

over halvparten av disse arealene kultivert for grasproduksjon.

Målsettingen med fugleundersøkelsene på Lesjaleirene har vært å

få innblikk i hvordan fuglefaunaen reagerer på omfattende

landskapsendringer, som følge av de inngrep som her er nevnt.

Kunnskapen som framskaffes skal være med å bidra til utvikling

av ulike biotopjusteringsforslag.

Mere konkret ønsket vi å få belyst følgende problemstillinger:

- Effekter av store endringer i menneskelig arealutnyttelse på

tetthet og diversitet av hekkende vadefugl og spurvefugl.

De menneskepåvirkete endringene har medført en svært omfattende

forskyvning i habitatenes mønster og sammensetning. Endringene

har skjedd i et langt høyere tempo og skapt et helt annet

vegetasjonsbilde enn ved en naturlig suksesjon. Det finnes

imidlertid fortsatt resteravde naturligutvikletehabitater som

var fremherskende tidligere. Ved å studere forekomst av fugl i

naturlige habitater, søker vi å få holdepunkter om fuglefaunaens

innhold og utvikling over tidsperioden 1963-2000.
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Effekter av kantsoner (økotoner) på diversitet og tetthet av

hekkende fugl.  Når skogkledde areal omformes til eksempelvis åpen

kulturmark oppstår det ulike typer økotoner. Smale striper med

skog, med tilsiktet effekt somlemotveksthemmende vind - utgjør

en slik økoton. I tillegg kommer gjerne kant mot sammenhengende

skogområder og/eller våtmark. En økoton er imidlertid nesten

aldri lik den andre og gjør bildet svært komplekst. Ved å studere

forekomst av spurvefugl innen små deler av slike økotoner, søker

vi å få innblikk i hvordan slike kanter brukes av fuglene.

Hekkebiologi og habitatbruk hos vadefugl.

De store habitatendringene på Lesjaleirene forventes å påvirke

arter med tilknytning til åpent kulturlandskap som for eksempel

vipe, Vi har fulgt hekkebestanden av denne arten gjennom hele

studieperioden (1986-91), for å se bestandsutviklingen og hvilke

faktorer som virker inn under reproduksjonsfasen i relasjon til

den menneskestyrte utviklingen i området.

Effekter av biotopjusterende tiltak på fugl.

Menneskelige inngrep i vassdrag medfører ofte at vannløp og

våtmark endres og/eller tørrlegges. Biotopjusterende tiltak kan

da vurderes gjennomført for å bedre situasjonen som ellers ville

oppstått. Etablering av terskler med tilhørende terskelmagasin

er et av flere tiltak som benyttes for å bedre forholdene for

våtmarkstilknyttet fugl. Vi har her blant annet sett på hvordan

ulike terskelmagasin blir brukt av denne gruppen fugl en periode

før og etter etablering, for å kunne si noe om effekten av

tiltaket.

Effekter av eutrofiering på våtmarkstilknyttete fuglearter.

Det jordbrukspregete kulturlandskapet tilføres betydelige mengder

med kunstgjødsel og naturgjødsel. Gjennom utvasking og drenasje

føres betydelige andeler av disse gjødselstoffene ut i tilstøt-

ende vannløp. Gjennom studier av vannkjemi, vannvegetasjon,

bunndyrfauna og forekomst av fugl, søker vi her å beskrive den

situasjonen vi nå har i disse vannløpene. Senere undersøkelser

kan så eventuelt vise om det har skjedd endringer.
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OMRÅDEBESKRIVELSE

Beliggenhet

Undersøkelsene ble gjennomført på Lesjaleirene, som er betegnels-

en på arealene langs Gudbrandsdalslågen fra Loras munning i vest

til Lesja kirke i øst (fig. 1). Området ligger i Lesja kommune,

Oppland fylke, ca 540 m o.h. (Kartreferanse: Kartserie NGO M711,

kartblad 1419 II og III).

Området som er gammel sjøbunn er ca. 10 km langt, 500-1500 m

bredt og totalt på ca. 10 km2 (fig. 1).

Terrenget er svært flatt og total høydeforskjell langs området

er i underkant av 2 m (målt på vannspeilet). Høydevariasjonene

på tvers av området er også svært små.

Historikk

Lesjaleirene utgjorde før 1860 et av de to Lesjavatna (Siemsvatn-

et) (fig. 1). For å vinne inn dyrkingsjord samt unngå flomskader

på tidligere dyrka mark, ble de grunne vatna uttappet i tidsrom-

met 1857-65 (Skotte og Einbu 1947). Resultatet ble ikke som

forventet da tørrleggingen ble ufullstendig og området svært

utsatt for oversvømmelse om våren. Området ble en lang periode

hovedsakelig benyttet til beite for bufe før et stort flomsik-

ringsprosjekt ble gjennomført i perioden 1976-84 (Jordhøy 1989).

Etter dette er store arealer oppdyrket (fig. 1 og 2) og pr. 1991

er ca halvparten av arealene oppdyrket for grasproduksjon.
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VEGETASJONSENDRINGER

Innledning

For å få kjennskap til effekter av menneskeskapte landskapsend-

ringer må det framskaffes nøyaktige data om endringene i

miljøforholdene (fig. 1). For dette prosjektet var det spesielt

viktig å klassifisere og kvantifisere forekomst av ulike

vegetasjonstyper på ulike tidsstadierpå en slikmåte at en kunne

få et bilde av biotoppotensialet for fugl tilbake i tid.

Metodikk

Til klassifisering av vegetasjonen ble det gjort en grov

inndeling innenfor skog- og åpne områder, noe forenklet og

spesielt tilpasset i forholdtil Hesjedal (1973) (tabell 1.). Til

kvantifisering av de ulike vegetasjonstypene ble det benyttet

flyfoto fra 1963 og 1976 som ble tolket gjennom stereolupe og

deretter digitalisert ved hjelp av dataprogrammet Geografisk

Informasjonssystem, ARC INFO. Vegetasjonssituasjonen i 1989 ble

kartfestet direkte i felt og deretter databehandlet som de

forannevnte. Til belysningavsituasjonen i 1850 (føruttappingen

av Lesjavatna) ble det benyttet gammelt kartmateriale fra 1857

(Einbu og Skotte, 1947), samt flyfoto hvor gamle strandlinjer er

synlige. Dette grunnlagetble sådigitalisert ettersammemønster

som vegetasjonskartene.

Tabell 1. Beskrivelse av hovedvegetasjon på Lesjaleirene

1 LYNGHEI

Graslynghei/lynghei. Karakterarter erkrekling, røsslyng, diverse

grasarter og stedvis noe lav. Spredt forekomst av bjørk, herav

litt vier (0-1m høy) og stedvis lavt bjørkekratt (tredekning <

10%). Beitepåvirket i vekslende omfang av elg og bufe.



17

2 BEITEVOLL

Områder hovedsakelig med framtredende tuedannelse, hvor div.

grasarter, kattefot og harerug dominerer vegetasjonsbildet.

Bjørk, vier og unntaksvis furu (<1 m toppsjikt) har vekslende,

spredt forekomst (tredekning <10 %). Bærer preg av beitepåvirk-

ning fra bufe.

3 BLANDINGSSKOG

Storvokst glissen bjørkeskog (<12 m toppsjikt). Spredt furu i

vekslende alder og størrelse. Sporadiske innslag av vier, selje

og or. Marksjiktet har store tuer og domineres ofte av div.

grasarter. Einer opptrer også vanlig. Tredekning >60 %.

4 LAUVSKOG

Middels' tett - tett lauvskog, 1-3 m høy. Bjørk dominerer

tresjiktet sterkt, men skogen har innslag av vier og spredt

ungfuru, sistnevnte oftest ut mot vegetasjonsgrensen. Div.

grasarter dominerer ofte marksjiktet, men dekningsgraden avtar

her naturlig med tettere tresjikt. Overveiende tuedominert i

bunnen. Tredekning >75 %.

5 BARSKOG

Furudominert skog, trehøyde over 12m. Trærne har varierende

alder/størrelse ogtetthet fra glissen, gammel furuskogtilyngre

tettere furuskog. Bunnvegetasjonen veksler med tredekningen.

Div. grasarter dominerer i glissen skog mens moser er mest

framtredende i områdermed tettere toppsjikt. Innslagav lauvtrær

somvier, selje og bjørk forekommer sporadisk. Tredekning >70 %.

6 VÅTMARK

Forsumpete områder som karakteriseres ved tuedannelse og hvor

fuktigheten om våren er synliggjort som usammenhengende

vannspeil mellom tuene. Fuktighetsgraden er høyest om våren og

først på sommeren og avtar så utover mot høsten. Starr- siv- og

frytlearter samt div. grasarter dominerer vegetasjonsbildet.

Innslag av småvokst furu, bjørk og vier forekommer spredt.

Tredekning <5 %.
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7 DYRKA MARK

Jordbruksmosaikk som består av dyrka mark der kultureng er

fremherskende i vegetasjonsbildet. Pløymarkutgjørigjennomsnitt

5-10 %. Ca 5 m brede lebelter bestående av bjørk, vier og noe

furu er etablert på tvers av dalretningen med ca 50 m mellomrom

(noen steder større avstand).

8 FLOMVERK

Ca 5m høye voller langs hovedløp og kanaler, bestående av grov

elveavsetning med mye rullestein. På toppen av vollen er det

analgtveg. Vegetasjonsdekningen på kantene varierer blant annet

med alderen på flomverket. På de eldste strekningene er det

lavere vegetasjonsdekket til dels tett og ulike pionerarter som

div. sneller er her fremherskende. Bjørk, furu ogvier forekommer

også hyppig på enkelte strekninger.

9 ELVELØP

Ulike vannsystemer bestående av kanaler (nyetablerte), hovedløp

(Lora, Lågen) og avstengte løker/gamle elveløp.

10 FLYGESAND

Nakne områder hvor overflaten er dekket av finfordelt elveavset-

ning (silt/sand). Noen grastuer forekommer og frekvensen er her

gradvis økende ut mot vegetasjonsgrensen.

Resultater

Figur 1 viser landskapsendringene på Lesjaleirene på 4 ulike

stadier. Vegetasjonstypenelynghei, beitevoll ogvåtmark som alle

utgjør åpne områder med lavt vegetasjonsdekke, har hatt en sterk

arealmessig tilbakegang på i alt vel 4.8 km2 (tilsvarer ca. 50 %

av totalarealet) i perioden 1963-89 (figur 2). Dette er i første

omgang forårsaket av naturgitte suksesjoner med omfattende

etablering av skog, og senere et resultat av oppdyrking. Våtmark

(ulike typer) har alene hatt en tilbakegang i perioden på over

1.2 km2 Innenfor skogtypene lauvskog, blandingsskog og barskog er
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det betydelig mindre endringer. Arealet av blandingsskog har hatt

en viss økning. Vegetasjonstypen lauvskog har hatt en suksesj ons-

betinget arealøkning fra 1963-76, men en tilbakegang på grunn av

oppdyrking fra 1976-89. Barskogen finner vi i betydelig grad

innen arealer som tidligere utgjorde øyer utenfor innløpsosen

Siemsvatnet (fig. 1) . Denne vegetasjonstypen har hatt små

arealmessige endringer i perioden 1963-89. Dyrka mark har alene

hatt sterkest økning, fra 4.7% til 46.5 % av totalarealet

perioden 1963-89. For nærmere detaljer omkring vegetasjonsfor-

holdene henvises til Jordhøy (1982) .
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ENDRINGER I FUGLEFAUNAEN

SPURVEFUGLFAUNAEN

Innledning og mål

Diversitet og tetthet av fugl viser en positiv samvariasjon med

vegetasjonsdekke og diversitet/høydenavvegetasjon. Forekomster

av trær har generelt en sterk positiv effekt på hvor mange

ensartede grupper (guilds) av fugl som finnes i et område

(Willson 1974, Nilsson 1979). I samsvar med dette viser studier

fra jordbruksområder både lave tettheter og liten variasjon

(diversitet) for hekkende fugler (Larsen Sc Møller 1978). En stor

del av spurvefuglartene som hekker i Norge (ca 2/3) har i større

eller mindre grad tilknytning til skog (Gjershaug 1992). Dette

medfører at dersom skogen ryddes og arealet for eksempel dyrkes

opp, vil mange arter forsvinne som hekkefugler fra området.

Målet med denne delen av prosjektet har vært å framskaffe

holdepunkter for hvordan store vegetasjonsendringer over tid

påvirker spurvefuglfaunaenkvalitativt og kvantitativt. Vibruker

her tetthetsestimater av spurvefugler i de mest representerte

habitattypene fra perioden 1986-1991 sammen med opplysninger om

forekomster av de forskjellige habitattyper for å beregne

totalforekomster av de vanligst forekommende spurvefuglartene

innen undersøkelsesområdet (10 km12) for tidsperioden 1963, 1976

og 1989. Samtidig estimerer vi en forventet bestand i år 2000

basert på en 20 økning i oppdyrket areal fram til da. Forøvrig

presenteres informasjon om forskjellige spurvefuglarters

habitatkrav og effekter av kantsoner (særlig lebeltenes funksjon

som hekkehabitat for spurvefugler). Dette er nødvendig informa-

sjon dersom en ønskerå ta hensyn til fuglefaunaen når landskapet

utformes.
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Metoder og materiale

For beregning av tettheter av spurvefugl er det utført kartleg-

ging av antall territorielle hanner ved linjeflatetakseringer

(Bevanger 1978). Takseringene foregikk i 2 forskjellige 100 m

brede prøvefelt (0.225 og 0.25 km2) med mosaikkpreget kulturland-

skap (fig. 3 og fig. 4.). Felt A,ble taksert 13 ganger pr. sesong

i mai måned i åra 1986-91, mens felt B ble taksert tilsvarende

antall ganger pr. sesong i åra 1988-91. Territorier som ligger

delvis innenfor og delvis utenfor det oppmerkete feltet innklu-

deres i beregninger av territorietettheter dersom mer enn 1/2 av

plottsvermen ligger innenfor takseringsfeltet. Det regnes som et

territorium når minst 3 av observasjonene omfattet territoriell

adferd (Anon 1970).
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Figur 3. Oversikt over ulike studier i undersøkelsesområdet.
Skraverte felt: Prøveflater for spurvefugltakseringer (felt 1
vertikalt skravert, felt 2 horisontalt skravert). Store piler:
Nummererte stasjoner for vannprøvetaking. Små piler: Nummererte
stasjoner for bunnprøvetaking. De innsirklete talleneviserulike
vannsystem (1: Hovedløp 2: Kanal 3: Løk).
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Figur 4. Skjema over prøveflatene for territoriekartlegging av
spurvefugl. Vegetasjonsfordelingen er antydet med prikket linje
og tall (store typer) og er definert på fig. 1.
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For å kunne beregne forandringer i totalt antall hekkende

spurvefugl innenfor hele undersøkelsesområdet i forskjellige

tidsperioder har vi slått sammen takseringsmaterialet for hele

undersøkelsesperioden. Vi har så beregnet tettheter av hekkende

spurvefugl innenfor de enkelte dominerende vegetasjon-stypene (se

tab. 1.). I den forbindelse er hvert territoriumklassifisert til

den dominerende vegetasjonstypen innenfor det området vi har

definert som territorium ut fra enkeltobservasjoner av fugler.

Totalantall territorier er så beregnet ved å multiplisere

fugletetthet med areal for hver vegetasjonstype og så summere

antall territorier. Våre beregninger av totalpopulasjonen av

spurvefugl forutsetter at vi for alle periodene har hatt samme

arter og samme tettheter som de vi har beregnet for perioden

1986-1991. En spesiell usikkerhet i denne sammenhengen er

størrelsen på enkelte vegetasjonstyper (for eksempel hvor mye

kanter området har hatt i forskjellige perioder).

Vedterritoriekartleggingeneralle enkeltobservasjoneravfugler

knyttet til en definert vegetasjonsenhet. Denne informasjonen er

benyttet for beregning av de forskjellige artenes habitatprefer-

anser. Denne informasjonen er så benyttet ved klassifisering av

artene i grupper (guilds) i relasjontil deres likhet i preferan-

ser for de tilgjengelige vegetasjonstypene (Cluster analyser).

Dette medfører den svakheten at samme individ vil inngå i

analysen flere ganger. Imidlertid vil det for de arter som er

inkludert i analysen inngå mange forskjellige individer og

ulempen med avhengighet er vurdert opp mot fordelen med størst

mulig samplestørrelse. For den statistiske analysen er SPSS PC+

benyttet.

Feltets vegetasjon er klassifisert i hovedtyper som alle i større

og mindre omfang har forekommet innen studieområdet tidligere

(tab. 1. og fig. 2.). Denne vegetasjonsinndelingen  er ment å være

et tilnærmet uttrykk for fuglehabitatenes ytre trekk (Bevanger

og Thingstad 1986) og benyttes som grunnlag for en beregning av

spurvefuglbestanden bakover i tid.
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Omkring 70 % av territoriene ble funnet i skogshabitater, resten

i åpne områder (tab. 2. og fig. 5.). Observasjoner av ikke

territorielle- og andre arter i prøvefeltene ble også registrert

ogestimertiforholdtiltilgjengeligevegeta.sjonstyper (vedlegg

1).

For nærmere å undersøke effekter av leplantinger ble det i 1989

og 1990 utført en del tilleggstakseringer. Vi har da benyttet

punkttakseringer der alle observasjoner av spurvefugler innen et

område med 50 m radius omkring et fast punkt er kartfestet.

Takseringstid i hvert punkt er 5 minutter. Det er taksert punkt

i følgende kanter (økotoner): lebelter (ca 4 m bredt lauvskogs-

belte) på dyrkamark (n = 14), kant mellom løvskog og dyrka mark

(n = 12), i homogen lauvskog (n = 18), kant mellom lauvskog og

hei (n=11) og kant mellom lauvskog og våtmark (n = 9).

Resultater

Hekkeforekomster

Under linjeflatetakseringene ble det totalt observert 64

fuglearter. Av disse var det 42 spurvefuglarter (vedlegg 2). For

19 av spurvefuglartene hevdet minst en hann territorium innenfor

det undersøkte området i felt 1 (fig. 3) i perioden 1986-91 (tab.

3). I tillegg hekket det gråtrost i dette undersøkelsesfeltet.

Denne arten er ikke inkludert i tetthetsestimatene da den valgte

metode for tetthetsberegninger ikke er egnet for kolonihekkende

arter (Furrer 1978). Tettheten av hekkende spurvefugl varierer

i femårsperioden 1986 til 1991 fra 32 (1991) til 53 (1989)

territorier innenfor felt 1. Løvsanger er den klart mest

dominerende arten med fra 9 til 23 territorier hvert år. Forøvrig

har artene gulerle, sivspurv, bjørkefink, blåstrupe, buskskvett,

rødvingetrost, granmeis og bokfink fast hekkeforekomst innenfor

feltet, mens de øvrige 10 artene ikke har hatt årlig hekking i

dette feltet.
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Som ventet finner vi de høyeste tetthetene av hekkende spurve-

fugler i skogshabitatene og av disse har blandingsskogen den

klart høyeste tetthet av fugler (660 territorier/km2) (tab. 2).

Tetthetene i de åpne naturlige/seminaturlige habitatene varierer

mellom 94 og 184 territorier/km2, mens det i løpet av hele

undersøkelsesperioden ikke er funnet et eneste hekke- territorium

for spurvefugler på dyrka mark (med lebelter av lauvskog) selv

omdette utgjør ca 27 % av arealet i takseringsfeltet (tab. 2.).

Habitatpreferanse

Ser vi på de vanligste hekkefuglene sin representasjon i

hovedvegetasjonstypene deles artene inn i to hovedgrupper: i)

skogsarter og ii) heiarter (fig. 5 og tab. 4). I skogsgruppa

finnes 10 arter, mens det er 5 arter i heigruppa. Ingen arter

prefere'rer kultiverte områder (tab. 4).

Populasjonsberegninger

Basert på tetthetsberegningene i de forskjellige habitattypene

i perioden 1986-1991 og opplysninger om forekomster av forskjel-



lige vegetasjonstyper finner vi en relativt liten reduksjon i

totalt antall hekkende spurvefugler innenfor undersøkelsesområdet

mellom 1963, 1976 og 1989 (fig. 6). Dette skyldes at andelen

skogsområder er relativt lite redusert fram til nå, samtidig med

at andelen av blandingsskog som har den klart høyeste tettheten

av spurvefugler har økt noe (fig. 2. og fig. 6). Vi ser imidler-

tid i fig. 6 at andelen av arter fra heigruppen (gulerle,

blåstrupe, buskskvett og sivspurv) har avtatt betydelig i

perioden. En ytterligere oppdyrking i området vil derimot måtte

skje i skogsområdene. Dette vil gi en betydelig reduksjon i

spurvefuglbestanden fram mot år 2000.

Kantsoner

Resultatet fra punkttakseringene i lebeltene, i andre lauvskogs-

kanter og ihomogen lauvskogbekrefterinntrykket fra linjeflate-

takseringene om at lebeltene bare i liten grad benyttes av

hekkende spurvefugler (tab. 5). Datamaterialet er begrenset, men

viser likevel tydelig at kantene mellom lauvskog og åpne områder



26

benyttes mest. Fugler observert i lebeltene vil trolig også for

en stor del være individer som ikke hekker her, men er på matsøk

eller forflytter seg mellom skogsområdene. Ser vi på artsfordel-

ingen er det løvsanger som relativt sett oftest observeres i

lebeltene (tab. 5). Blåstrupe og gulerle er nest best represen-

tert her. Av 7 ulike arter som ble registrert i lebeltene, har

6 preferanse for åpne områder (tab. 2 og tab. 5). Skogsartene

(fig. 5) kommer langt sterkere inn i kantene mellom åpne områder

og større sammenhengengende skogområder. Vi merker oss at en

relativt fåtallig art som gulsanger er representert i 4 av de 5

habitatene (tab. 5). Totalt ble 21 ulike arter registrert under

punkttakseringene.

Diskusjon

Våre takseringer av spurvefuglbestandene viser at artsutvalget

i undersøkelsesområdet er relativt begrensetmed enklardominans

av løvsanger. Dette er forventet i et område såvidt høyt over

havet som Lesja er (Hogstad 1975, Røv 1975). Det begrenser seg

dermed i hvilke omfang nye spurvefuglarter kan komme inn ved

omfattende habitatendringer, slik vi har hatt det i vårt

studieområde. Blant annet gir dette seg utslag i at vi nesten

ikke finner spurvefuglarter som hekker i jordbrukslandskap med

lebelter. I lavereliggende og sørligere deler av landet ville en

kunne forvente å få inn en del sangere (for eksempel tornsanger)

i slike habitat (Jørgensen 1971, Laursen 1980, Sell & Odderskær

1990).

Selv omreduksjonen i spurvefuglbestandenharvært relativt liten

viser våre data at det har vært en sterk endring i relative

mengdeforhold mellom artene. Spurvefuglfaunaen i området kan

deles in i to klare hovedgrupper og det er de 5 artene som

foretrekker å hekke i åpne områder som har vært skadelidende fram

til nå. Disse artene hekker også i lavere tettheter enn mange av

skogsartene og det trenges derfor større arealer for å opprett-

holde populasjonsstørrelsene for disse. Dette er ting enbørvære
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oppmerksom på ved omfattende habitatendringer slik vi har hatt

det på Lesjaleirene.

Tabell 2. Beregnet tetthet av territoriell spurvefugl i ulike
habitater, basert på takseringer i et felt (0.2 km2) med mosaikk-
preget kulturlandskap 1986-91. Tallene i parentes angir prosent-
andel av areal i takseringsfeltet. Verdiene er angitt i antall
territorier/km2.

Habitatbeskrivelse
1 : Lynghei
2 : Beitevoll
3 : Blandingsskog
4 : Lauvskog
5 : Barskog
6 : Våtmark
7 : Dyrka mark

Art1
(13)

2
(14)

3
(5)

HABITAT
456

(23)(13)(5)
7Tot.

(27)

Løvsanger 29 5 279 124 182 37 -656
Gulerle 53 37 - 26 - 37 -153
Sivspurv 18 - - 55 - 55 -128
Buskskvett 24 21 - - - 18 -63
Blåstrupe 29 5 - 39 6 37 -116
Bokfink - - - - 47 - -47
Bjørkefink - - 73 3 59 - -135
Møller - - 59 - - ._ -59
Kjøttmeis - - - 3 12 - -15
Granmeis - 11 73 - 18 - -102
Rødstrupe - - 29 3 35 - -67
Jernspurv - - - - 18 - -18
Rødvingetrost - 5 73 - 24 - -102
Måltrost - - 15 - - - -15
Tornskate - - 15 - - - -15
Grønnfink - 5 - 3 6 - -14
Lerke 12 5 - - - - -17
Trepiplerke - - 29 - 6 - -35
Gulsanger - - 15 - - - -15

Totalt 165 94 660 256 413 184 1772




9,3 513 37,2 14,4 23,3 10,4 100
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Tabell 3. Tetthet av territoriell spurvefugl i perioden 1986-91
i et takseringsfelt med mosaikkpreget kulturlandskap.

T: Antall territorier

1986
T--0

0: Antall observasjoner

198719881989
T--0T--0T--0

1990
T--0

1991
T--0

Løvsanger 15-55 17-77 23-105 17-130 15-76 9-41
Gulerle 5-32 3-22 3-15 7-42 3-10 4-17
Sivspurv 2-20 3-27 4-29 5-31 6-33 3-20
Bjørkefink 2-13 4-14 3-21 2-11 3-18 2-25
Blåstrupe 2-8 3-19 2-14 6-36 3-16 4-18
Buskskvett 3-14 1-5 2-6 1-3 2-9 0-0
Rødvingetrost 0-7 2-9 2-19 2-7 1-8 3-17
Granmeis 1-6 1-5 2-11 3-13 1-8 1-3
Rødstrupe 0-0 0-0 4-17 1-11 4-19 1-6
Bokfink 1-6 1-4 1-8 4-15 1-10 1-4
Jernspurv 0-0 1-5 1-5 2-12 0-5 0-0
Møller 1-4 0-2 1-6 1-6 1-6 0-0
Kjøttmeis 1-3 0-0 0-1 1-6 0-4 1-3
Grønnfink 0-0 0-0 0-0 1-3 1-6 2-11
Trepiplerke 0-0 2-8 0-1 0-0 0-0 0-1
Lerke 1-7 0-0 1-6 0-0 0-0 0-0
Måltrost 0-0 1-4 0-0 0-0 0-4 0-5
Tornskate 1 - 4 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0-0
Gulsanger 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 1-4

TOTALT 35-179 39-199 49-255 53-326 41-232 32-175
Tot. terr/km 156 173 218 236 182 142
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Tabell 4. Beregnet habitatpreferanse for spurvefugl, basert på
observasjoner i 2 takserte felt (totalt 0.5 km12) med mosaikkpre-
get kulturlandskap 1986-91.

Habitatbeskrivelse
1 : Lynghei
2 : Beitevoll
3 : Blandingsskog
4 : Lauvskog
5 : Barskog
6 : Våtmark
7 : Dyrka mark

ART 1 2 3 4 5 6 7




Løvsanger 0,60 0,27 3,26 1,40 1,75 0,63 0,02 828
Gulerle 4,01 0,70 0,00 0,98 0,43 0,70 0,22 210
Sivspurv 1,35 0,43 0,48 3,13 0,41 2,42 0,02 207
Bjørkefink 0,21 0,54 4,03 0,36 2,46 0,10 0,00 242
Bokfink 0,09 0,63 2,22 0,07 2,89 0,00 0,05 79
Granmeis 0,08 0,70 5,59 0,76 1,97 0,00 0,05 85
Gråtrost 0,33 0,63 3,38 0,79 1,85 0,32 0,39 237
Rødvingetrost 0,24 0,22 7,69 0,65 1,80 0,27 0,05 91
Blåstrupe 2,11 0,48 0,60 2,68 0,34 1,60 0,07 125
Heipiplerke 2,52 0,71 0,29 1,04 0,55 1,18 0,82 85
Jernspurv 0,45 0,48 1,98 0,37 2,38 1,58 0,07 63
Buskskvett 3,41 1,36 0,00 0,53 0,00 3,98 0,59 44
Møller 1,11 0,00 3,89 0,78 1,98 0,00 0,00 45
Rødstrupe 0,11 0,37 4,85 0,48 2,35 0,00 0,06 134
Grønnfink 0,92 0,51 6,41 0,75 1,47 0,64 0,00 39
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Tabell 5. Antall observasjoner av spurvefugl fordelt på ulike
habitater, basert på punkttakseringer i mai/juni 1989 og 1990.
Tall i parentes angir gjennomsnittlig antall observasjoner/punkt
taksert. (N = 169 observasjoner).

Type habitat
1 - Lebelte (tett lauvskog) med dyrka mark på sidene
2 - Kant mellom dyrka mark og lauvskog
3 - Kant mellom lauvskog og naturlig utviklet hei
4 - Kant mellom lauvskog og våtmark
5 - Ren lauvskog

Type habitat

ART 1 2 3 4 5

Løvsanger 7(0,5) 16(1,3) 17(1,5) 3(0,3) 19(1,1)
Gulerle 2(0,1) 1(0,1) 7(0,6) 1(0,1) 6(0,3)
Gråtrost - 8(1,7) 7(0,6) 1(0,1) 9(0,5)
Gulsanger - 5(0,4) 2(0,2) 2(0,2) 2(0,1)
Bjørkefink - 3(0,3) 3(0,3) 3(0,3) -
Blåstrupe 3(0,2) 4(0,3) 4(0,4) - 4(0,2)
Rødstrupe - 2(0,2) - 1(0,1) 1(0,1)
Sivspurv _ 2(0,2) 4(0,4) _ 2(0,1)
Rødvingetrost - 1(0,1) 3(0,3) - 1(0,1)
Buskskvett 1(0,1) - 1(0,1) - _
Grønnfink - - - 1(0,1) 1(0,1)
Lerke 2(0,1)




_ - _
Heipiplerke 1(0,1) - - - -
Sv.hv.fluesn. - 1(0,1) - - -
Møller - - 1(0,1) - -
Linerle - - - 3(0,3) -
Granmeis - - - - 1(0,1)
Skjære - - - - 1.(0,1)
Stær - -




- 1(0,1)
Gulspurv - 1(0,1) - 1(0,1) -
Bokfink - - 1(0,1) - -

Totalt 16(1,1) 44(3,7) 50(4,5) 16(1,8) 48(2,7)
Ant.taks. 14 12 11 9 18
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Figur 5. Dendrogram somviser tilknytning til åpent i forhold til
skogkledd landskap for de 14 vanligste spurvefuglartene (basert
på preferanseindeks).
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skogkledd landskap i perioden 1963-2000. For år 2000 er det
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VADEFUGLFAUNAEN

Innledning og mål

De aller fleste av våre vadefuglarter foretrekker åpne hekke-

habitater (Kålås og Byrkjedal 1979, Soikkeli & Saldo 1979).

Fjerning av skog forventes derfor å kunne virke positivt inn på

forekomstene av denne fuglegruppen. I tillegg har vi noen arter

som spesielt synes å foretrekke jordbruksområder som hekkehabi-

tat. For vårt undersøkelsesområde gjelder dette spesielt for vipe

og storspove (Kooiker 1984, Shrubb & Lack 1991, Berg 1991) .

For nærmere å belyse vadefuglenes hekkeforekomster i området er

hekkebestanden avvipe kartlagt iperioden 1986-91 og av rødstilk

i perioden 1987-90. I tillegg ble hekkeforekomstene av alle

vadefuglartene kartlagt i undersøkelsesområdet i 1989.

Metodikk

Det ble i hekkesesongen 1990, gjennomført kartlegging av

vadefugler i hele undersøkelsesområdet ved at området ble

gjennomgått 7 ganger (ommorgenen) og alle observerte vadere ble

kartfestet (BIN-Fåglar 1978, Green 1985). I tilegg ble observa-

sjoner fra andre deler av feltarbeidet lagt til grunn, dersom for

eksempel reir ble funnet eller kopulasjon ble påvist. For vipe,

rødstilk, storspove og småspoveble også data fra reirovervåkning

benyttet.

Resultater og diskusjon

Totalt hekket det minimum 135 par av vadefugler fordelt på 12

arter innenfor studieområdet (10 km12) i 1990 (tab. 6 og fig. 7).

Vipe er klart den mest tallrike vadefuglarten i området. Totalt

i perioden 1986-91 ble det funnet 277 reir. Flest reir ble funnet

i 1989 (72) og færrest i 1986 (18) (Fig. 8). Gjennomsnittlig
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antall vipeterritorier/km2 for hele området i perioden 1986-91

ligger på 4.6. Tilsvarende er det for kulturengarealer beregnet

7.6 territorier/km2. Galbraith (1986) fant i Skottland en be-

regnet territorietetthet på 9.6 vipepar/km2 på kultureng.

Hekkebestanden av vadefugler vil utgjøre anslagsvis ca 40-50 %

av den totale hekkebestanden av fugl i undersøkelsesområdet.

Sammenlignet med naturlige utviklete områder er dette en uvanlig

høy andel. Den er hovedsakelig forårsaket av den høye tettheten

av viper og er en klar effekt av kultiveringen av området. Av de

12 hekkende vadefuglartene er det imidlertid bare vipe og tildels

også rødstilk og storspove som begunstiges av oppdyrkingen.

Resten avvadefuglartene bruker hovedsakelig våtmarksarealene og

heiområdene. De fleste av disse artene har vært skadelidende og

trolig hatt enpopulasjonsnedgangpå grunn av den biotopendringen

som har'skjedd i området. Her kan vi nevne enkeltbekkasin som

forekommer svært vanlig i de gjenværende våtmarksområdene (fig.

7). Disse våte områdene består av forsumpet tuemark og til dels

også mindre sivbevokste elveløp og var fremherskende tidligere

(fig. 1). Enkeltbekkasinen opptrer bare unntaksvis innen

kultiverte områder, i forbindelse med fluktspill m.v.. Det synes

derfor klart at individantallet av vadefugler har økt, mens

diversiteten (variasjonen) er redusert. Ytterligere oppdyrking

vil fort også kunne redusere antallet av hekkende vadefuglarter

i området da restpopulasjonen for mange av artene er svært liten.

Gjenværende habitater for blant annet brushøns og grønnstilk

(forsumpet tuemark og gamle, delvis gjengrodde vannløp) er i

økende grad utsatt for drenering og uttørking. Dette vil på sikt

kunne medføre at disse artene forsvinner fra området.
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Tabell 6. Registrerte vadefuglterritorier (A) 1990, på grunnlag
av observerte reir (B) eller territoriell adferd (C).

Art A B C Merk.

Storspove 4 2 2




Småspove 3 2 1




Gluttsnipe 7 0 7 Minimumstall
Grønnstilk 2 0 2




Strandsnipe 13 1 12 Minimumstall
Rødstilk 14 14 0 Minimumstall
Skogsnipe 6 0 6




Brushøns 1 0 1




Dverglo 2 0 2




Enkeltbekkasin 8 1 7 Minimumstall
Rugde 2 0 2




Vipe 73 72 1




Totalt 135 92 43




Ant. terr./krd 13,5
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Figur 7. Oversikt over vadefuglterritorier på Lesjaleirene,
basert på takseringsdata fra 1990.
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Figur 8. Beregnet antall vipeterritorier pr. km2i kulturlandskap
i et svensk område (Berg 1990) og på Lesja i perioden 1986-91.

FOREKOMSTER AV VANNFUGL

Innledning og mål

Ulike typer våtmark er gode hekkehabitater for et vidt spekter

av arter og artsgrupperinger blant fugl (Pehrsson 1985). Ender,

gjess, vadefugler osv, er fuglegrupper som i stor grad er av-

hengige av vann og fuktige områder. Drenering og annen for-

ringelse av slike områder vil derfor ofte ha negative effekter

på disse gruppene både i sammenheng med reproduksjon, næringssøk

under trekket osv.

Målet med denne delen av prosjektet var å få kjennskap til

fuglenes bruk av ulike vannsystemer, samt belyse umiddelbare

effekter av biotopjusteringstiltakene som ble foretatt høsten

1988. Undersøkelsene er konsentrert omkring vårsituasjonen da

området har sin største verdi som rasteområde for våtmarksarter

under vårtrekket (Jordhøy 1982).
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Metoder og materiale

Forekomster av vannfugl kvantifiseres ved at alle observasjoner

av våtmarkstilknyttede arter innen et fast område registreres og

kartfestes. Området dekker ulike hovedtyper av vannløp som

kanaler, løker og hovedløp og har pågått i perioden 1986-91.

Takseringene er utført fra 10-21 ganger årlig og lengden på

vannsystem som ble taksert hver gang var 21.6 km, fordelt på

hovedløp (10 km), kanal (10 km) og løk (1,6 km). I tillegg

inngikk en annen type våtmark (overvann) i perioden 1986-88. I

omfang utgjrde denne typen ca 1 % av det totale våtmarksareal.

Av klimatiske årsaker forekommer denne typen kun enkelte år.

Materialetpresenteres entensomobservasjonerderenobservasjon

av en art på en lokalitet gis verdien 1 uansett hvor mange

individer som er observert eller som  antall individer  observert.

Observasjoner  er i mindre grad avhengige av hverandre enn antall

individer. Dette på grunn av at at enkeltindivider kan følge

hverandre på grunn av sosiale relasjoner. For en vurdering av

hekkebestanden av ender i området har vi tatt utgangspunkt i

observasjoner av kjønnsmodne hanner (Nilsson 1981).

Resultater og diskusjon

Trekkforholdene

Et stort spekter av vannfuglarter benytter området under

vårtrekket. Hele 42 ulike arter er observert (tab. 7). I og med

at samme individ kan være observert flere ganger (spesielt mellom

besøk, men også innen et besøk på grunn av at fugler kan bli

skremt under takseringen) gir tab. 7 ikke et reelt bilde over

antall fugler til stede, men heller et relativt bilde over

mengdefordelingen mellom arter. Sterkest dominerende når det

gjelder observasjoner er gråhegre, stokkand, krikkand, toppand,

laksand, vipe, rødstilk, gluttsnipe og strandsnipe. For halvpar-

ten av artene (21) er det færre enn 10 observasjoner (tab. 7).

Ser en på fordelingen av observasjonene av gressender og
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dykkender innenfor ulike typervannløp er det som forventet klare

forskjeller mellom artene (fig. 9). Gressandartene benytter i

størst grad overvann mens dykkandartene kvinand og toppand

benytter løkene og laksanda kanalene. Dette gjenspeiler i sterk

grad artenes habitatvalg under næringssøk (Pehrson 1985). For de

vanligstevadefuglartene erdet også klare forskjeller (fig. 10).

Her bruker for eksempel strandsnipe i liten grad novervann" i

forhold til vipe og rødstilk.

Selv etter sterk regulering og kanalisering i området (som har

hatt sterk stabilisernde effekt på forholdene i vannløpene) er

forskjellene i våtmarksforholdene markante mellom forskjellige

år i undersøkelsesperioden. Temperatur, nedbør og dermed tele-

og fuktighetsforholdgjennomvinterenogvårenvariererbetydelig

fra år til år. Dette medfører i særlig grad at mengden overvann

på dyrka mark varierer mellom år. I undersøkelsesperioden ga

dette seg utslag i mye overvann i 1986-88 og ubetydelig med

overvann i 1989-91. Dette har i sterk grad påvirket fordelingen

av gressendene i ulike typer vannløp (fig. 11). Ser vi på

tilsvarende fordeling for dykkender i perioden, er observasjons-

frekvensen generelt høy i løk og kanal i forhold til hovedløp

(fig. 12). Vadefuglene benytter hovedløpet mer enn forannevnte

grupper, men løkene benyttes også her mest (fig. 13). I et

fjellnært område som Lesja vil forekomstene av mange våtmarks-

arter være avhengige avisforholdene i tilstøtende fjellområder,

da en stor del av hekkefuglene fra fjellområdene raster i dette

området, mens de venter på at hekkeområdene i fjellet skal bli

snø- og isfrie. Spesielt gjelder dette for arter som heilo,

sandlo, myrsnipe og temmincksnipe. Sammenligninger av mengdefor-

hold mellom år kan derfor være meget usikre.

Hekkepopulasjonen

Våre undersøkelser har i liten grad vært konsentrert om kvantifi-

sering av hekkepopulasjonen av andefugler. Imidlertid gir våre

observasjoner av forekomster av kjønsmodne hanner i mai indika-



38

sjoner om hekkepopulasjonen av gressender i området (Nilsson

1981). Disse observasjonene gir antydninger om at hekkepopula-

sjonen av krikkand er ca 15-20 par mens stokkandpopulasjonen er

ca 10-15 par (tab. 8). For=ig observeres det årlig 3-4 kull av

laksand og 1-2 kull av kvinand i elvas hovedløp. I tillegg

observeres årlig fra 5-10 toppandpar i løkene i hekketida.

Anslagsvis hekker det da minimum 30-35 par av andefugler innen

undersøkelsesområdet.

KW$

Slokkand (N=222)

Krikkand (N=216)

Toppand (N=67)

Kvinand (N=37)

Laksand(N=87)

Overvann
1%

=Løk
6%

Hovedløp
89%

Kanal
4%

0 20 40 60 80 100

Figur 9. Beregnet observasjonsfrekvens pr. vannarealenhet for
noen vanlige andearter i 4 ulike typer vannløp, basert på
observasjoner i april-juni 1986-88. (Tilgjengelighet er angitt
i parentes).
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Tabell 7. Observasjoner av våtmarkstilknyttet fugl langs en
fast takseringstrase, ultimo april - primo juni, 1986-91, samt
antall takseringer og beregnet antall observasjoner/taksering.

ART 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Smålom 1 - - - - -
Hegre 3 18 12 7 4 1
Grågås - 2 - 3 - -
Kortnebbgås - 6 - - - -
Sangsvane - 1 - - - -
Gravand - 1 - - - -
Stokkand 30 51 51 98 57 40
Krikkand 21 51 59 89 75 37
Brunnakke 6 4 5 1 1
Stjertand - - 3 2 - -
Knekkand - - 1 1 - -
Skjeand 1 4 2 1 - -
Toppand 12 11 20 24 15 3
Kvinand 1 7 16 14 11 4
Siland 2 - - - - -
Laksand 4 31 28 26 28 16
Trane 1 3 1 2 - -
Sivhøne - 1 - - - -
Sothøne - 1 - - -
Tjeld - 2 - - 1 -
Boltit - - - 1 2 -
Heilo 1 3 2 - - -
Sandlo 2 4 3 5 11 1
Dverglo - 2 - 1 4
Vipe 20 85 24 150 60 15
Temmincksnipe 2 2 2 2 2 1
Myrsnipe 2 6 - - 6 1
Brushøns 7 6 8 1 3 1
Rødstilk 37 65 33 86 89 57
Skogsnipe 1 6 12 1 7 2
Grønnstilk 1 - - - 1 -
Gluttsnipe 8 26 35 32 29 18
Strandsnipe 19 26 14 46 53 29
Småspove - 3 3 2 4 4
Storspove 2 11 6 26 9 1
Rugde - - 1 1 - -
Enkeltbekkasin 6 - - 4 7 -
Svømmesnipe - 1 - - -
Hettemåke 2 9 2 3 3
Gråmåke - - - 1 -
Fiskemåke 6 6 9 10 14 12
Rødnebbterne - - - - 1 -

TOTALT 198 456 352 644 497 244
Antall takseringer 15 15 15 21 15 10
Beregn. ant. obs./taksering 13 30 23 31 33 24
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Tabell 8. Største antall hanner av stokkand og krikkand
registrert pr. observasjon under vannfugltaksering 5-25 mai i
perioden 1986-91.





ART 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Stokkand 10 5 7 9 16 18
Krikkand 7 13 20 12 30 9

Totalt 17 18 27 21 46 27

Vipe (N=61)

Rødstilk (N=131)

Gluttsnipe (N=55)

Strandsnipe (N=59)
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Figur 10. Beregnet observasjonsfrekvens pr. enhet av strand og
gruntvannsareal for noen vanlige vadefuglarter i ulike typer
vannløp i april-juni 1986-88. (Tilgjengelighet er angitt i
parentes).
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Figur 11. Beregnet observasjonsfrekvens av gressender i 4 ulike
typer vannløp, i forhold til tilgjengelig vannareal i perioden
1986-91. (Overvann ikke tilgjengelig 1989-91).
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Figur 12. Beregnet observasjonsfrekvens av dykkender i 4 ulike
typer vannløp, i forhold til tilgjengelig vannareal i perioden
1986-91. (Overvann ikke tilgjengelig 1989-91).
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Figur 13. Beregnet observasjonsfrekvens av vadefugl i 4 ulike
typer vannløp, i forhold til tilgjengelig strand- og gruntvanns-
areal i perioden 1986-91. (Overvann ikke tilgjengelig 1989-91).
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EEKKEBIOLOGISKE STUDIER AV VIPE OG RØDSTILK

Innledning og mål

Vipa trives i åpne områder og er av karakterartene i -det moderne

kulturlandskapet (Kooiker 1984, Galbraith 1989, Shrubb & Lack

1990, Berg 1991). Det samme gjelder til en viss grad også for

rødstilk. Imidlertid har det for vipe vist seg at hekkeresultat-

ene ikke nødvendigvis er særlig gode i intensivt drevne jord-

bruksområder. Dette skyldes at mange reir i slike områder blir

ødelagt (Shrubb 1990) og at ungene har dårligere oppvekstforhold

her (Galbraith 1988).

Vi gir her en beskrivelse av forkomstene av vipe innen undersøk-

elsesområdet i perioden 1986-1991. Viderepresenteres informasjon

om habitatutnyttelse hos vipe og klekkesuksess i vipereir.

Tilsvarende, omennnoemindre omfattende informasjonpresenteres

også for rødstilk.

Metoder og materiale

Studieområdet består av 10 km2 med mosaikkpreget kulturlandskap

hvor dyrka areal pr. 1991 utgjør ca 5 km2. Området er nærmere

beskrevet i kap. 2 og 3. Hekkende fugler ble registrert fra bil

ved hjelp avteleskop (Mirador 15 x 45) montert på bilvindustatv,

samt vanlig kikkert, ettertilnærmet sammemetode somerbenyttet

av Greenhalgh (1971). Fuglene reagerer ikke synlig på bilen, som

gir godt skjul og er et effektivt og tidsbesparende hjelpemiddel

under hekkestudiene. Spesielt ettersom vegen er anlagt på toppen

av flomverkene (2-3 m over bakkenivå) gir dette god oversikt.

Områdene ble avsøkt og reirene lokalisert og merket med 2 små

markører (bjørkekvister) i en bestemt avstand fra reiret, for

relokalisering. Dette skulle ikke påvirke hekkesuksessen

(Galbraith 1987). Reirene ble fortrinnsvis forsøkt funnet tid-

ligst mulig i eggleggingsperioden, men en stor del av reirene ble

først funnet etter at eggleggingen var ferdig og rugingen
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startet. Reirene ble deretterbesøkt ca. hver tredje dag framover

til og med klekking. Det ble blant annet samlet inn data om

reirhabitat, predasjon, rugeforløp.

Undersøkelser av vipas habitatvalg under næringssøk ble utført

i 1987 og 1988. Næringssøkende viper ble registrert fra bil på

samme måte somved reirregistrering. Detble forsøkt å dekke alle

typer næringshabitat i hele området best mulig. Næringssøket for

hvert individ ble i utgangspunktet fulgt i en periode på 5

minutt, men næringssøk i kortere perioder ble også registrert.

Registreringen inneholdt mål på effektivitet under næringssøket

(antall plukk på hver registrering), vegetasjonstype og alderen

pådenne, vegetasjonshøyde, fuktighetm.v. Eventuelle forsyrrels-

esfaktorer under næringssøket ble også notert.

Resultat og diskusjon

Vipe

Populasjonsforhold

De første vipene på Lesja ble observert på midten av 1920-tallet

og første hekkefunn ble gjort rundt 1930 (Jordhøy 1982) .

Hekkebestanden av vipe innen undersøkelsesområdet har i perioden

1986-1991 variert fra 19 (1986) til 72 (1989) par (se side 34) .

Populasjonsveksten har vært særlig høy på slutten av 1980- tallet .

Det er store variasjoner i antall hekkende viper innenfor vår

relativt korte undersøkelsesperiode. Det er mest rimelig å anta

at dette er et resultat av klimatiske forhold (Vepselainen 1968,

Ettrup & Bak 1985). I høyereliggende områder som Lesja varierer

lufttemperaturen om våren sterkt fra år til år. Gjennomsnittet

for siste 5-døgnsperioden i mai, da en stor del av klekkingen

foregår, hadde en variasjon på fra 14,1 C° (1988) til 4,9 C°

(1990) i undersøkelsesperioden. Påfølgende år ble det registrert
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markert henholdsvis oppgang (1989) og nedgang (1991) i hekkebe-

standen (fig. 8).

Geografisk fordelte reirene seg etter samme mønster i området

gjennomhele studieperioden. Vipereirenevarklumpvis fordeltmed

mange reir konsentrert innen svært begrensete areal (fig. 14).

For eksempel ble 52 (20 %) av reirene funnet innen 5 % av det

dyrka arealet. De tørreste områdene i den nord-vestlige delen

hadde overhode ingen hekkeaktivitet gjennomstudieperioden (fig.

14). Temperaturen påvirker mengden næring som er tilgjengelig og

dermed også områdets egnethet som reproduksjonsområde for vipe.

Vi ser da også at eggleggingstidspunkt varierer sterkt fra år til

år og er avhengig av lufttemperaturen (fig. 15).

Reirhabitat

I perioden 1987-91 ble ialt 259 reir undersøkt. Av disse ble 243

funnet i kultiverte jordbruks-områder, herav 183 på eng, 57 på

pløymark og 4 på kulturbeite (fig. 16). De resterende 15 reir ble

funnet i andre åpne områder med naturlig utviklet vegetasjon

(beitevoll og lynghei, se side 15). Vipa ser ikke ut til

selektivt å velge engtyper av spesiell alder (fig. 17). Derimot

plasseres reiret i svært kortvokst vegetasjon (fig. 18) og

rugende fugler er dermed svært lett synlige.

Klekkesuksess

Totalt ble det med sikkerhet klekket unger fra ca 62 % av vipe-

reira (tab. 9). Utenom de reir der alle egg ble ødelagt eller

resultatet var ukjent, skjedde det delvis eggtap i ca 11 % av

reira. Dermed er andelen ødelagte reir omtrent på samme nivå som

erbeskrevet for andre jordbruksområder (Jackson og Jackson 1980,

Galbraith 1988a, Baines 1990, Shrubb 1990, Berg 1991). Omkring

43 prosent av reira uten suksess ble ødelagt av landbruksmaski-

ner, mens kråkefugler var ansvarlige for hoveddelen av den
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naturlige predasjonen (vedlegg 3 og fig. 19). Det er reir som er

anlagt i områder med pløymark som er mest utsatt for å bli

ødelagt av landbruksmaskiner (vedlegg 3). Årsaken er at det her

ofte foretas jordarbeiding og tilsåing etter at vipene har lagt

egg. Av reir somhadde begrenset suksess, det vil si at ikke alle

lagte eggble klekket, vardenvanligste årsakenubefruktete egg,

dernest kråkepredasjon (vedlegg 4 og fig. 20). Andre studier av

kråkepredasjon på vipereir viser at tettheten av viper (Elliot

1985) og avstand fra vipereir til skog/trær har betydning for

predasjonstrykket (Berg 1991). Å unngå naturlig predasjon synes

derfor å være viktig når vipa velger reirplass. Hekking i koloni

mer enn 50-100 m fra skogkanter er det beste valget.

Habitatvalg under næringssøk

Vipa viser vanligvis klar preferanse for å søke næring på fuktig

mark med kortvokst vegetasjon. Dette kommer blant annet av at

vipas viktigste føde, meitemark, er mere tilgjengelig når jorda

erfuktig. Våreresultaterangåendenæringssøkseffektivitet tyder

ogsåpå at antall plukkavbyttedyr avtar med økende vegetasj ons-

høyde og redusert fuktighet. Innsamlet materiale er imidlertid

for lite til å gi signifikante sammenhenger. For Lesjaleirene vil

dette medføre at store deler av jordbruksarealene er gode

vipehabitater om våren når fuktigheten i substratet er høy og

vegetasjonen kort. Fuktigheten i grunnen avtar imidlertid raskt

utover sommeren samtidig som vegetasjonshøyden øker. Dermed

forventer vi at egnetheten av habitatene for vipe vil avta raskt

utover forsommeren. Studier i Skottland (Galbraith 1988b) har

vist atvipa etter klekking av ungene søker ut avslike habitater

og at dødeligheten av unger i den forbindelse kan være stor.
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fram til og med klekking hos vipe iTabell9.Hekkeresultat
perioden 1987-91.

Kategori 1987

Alle egg klekket 18
Begr. ant. klekket. 8
Ingen egg klekket 25
Resultat ukjent 9

Totalt anlagte reir 50

Antall reir

1989 1990 1991 - %

39 27 20 50,3
8 10 - 11,6

19 18 3 31,2
6 2 2 8,5

72 57 25 100

1988

35
4
15
1
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Figur 14. Vipereirenes geografiske fordeling på Lesjaleirene i
perioden 1986-91 (n: 277).
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Figur 16. Prosentvis fordeling av vipe- og rødstilkreir på ulike
habitater, samt habitatenes tilgjengelighet innenfor åpne
områder.
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Figur 18. Gjennomsnittlig vegetasjonshøyde ved reir hos vipe og
rødstilk, målt i tilfeldig retning fra reirkanten.
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Figur 19. Årsaksfaktorer til eggtap hos vipe basert på data fra
overvåkete reir i perioden 1986-91.
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Figur 20. Årsaksfaktorer til delvis klekkesvikt i vipereir fram
til og med klekking.

Rødstilk

Forekomstene av rødstilk viser mye det samme mønsteret som for

vipe. Totalt 53 reir ble overvåket i perioden og antall reir har

variert sterk mellom år i studieperioden (1987-1990) fra 8 reir

i 1990 til 19 reir i 1988. Rødstilken legger vanligvis egg

seinere enn vipa og også for rødstilk varierer eggleggingstids-

punktet mellom år (fig. 21) . Innenforundersøkelsesområdetvelger

rødstilken ofte å plassere reiret sitt nær vipereir (fig. 22) og

vil av den grunn vise mye samme preferanse for reirhabitat som

vipe (fig. 16). Totalmaterialet viser imidlertid at rødstilken

i større grad enn vipe plasserer reiret i gamle engtyper/beite

(fig. 17). Denne forskjellen er forårsaket av at rødstilk som

ikke hekker nær vipereir i sterk grad valgte denne vegetasjons-

typen.

For selve reirplasseringen velger rødstilken et område med høyere

vegetasjon enn det vipa gjør (fig. 18) . Det at rødstilken prøver

å gjemme seg vekk når den ruger ser vi også av at den graver en
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dypere reirgrop når den legger reiret i områder med kort

vegetasjon (fig. 23).

Det at rødstilk plasserer reiret sitt nær vipereir (fig. 22)

tolkes somenantipredatoradferd (Larsen 1991). Vipa har enmeget

kraftig antipredatoradferd og den vil derfor også gi et direkte

predasjonsforsvar for andre fugler som hekker i nærheten av den

(Gøranson et al 1975, Erikson og Gøtmark 1982). Predasjonen av

rødstilkreir er da også mye lavere enn for vipe. Totalt ble det

påvist predasjon i bare ca 10 % av rødstilkreirene (53 reir) til

det gjenstod gjennomsnittlig en fjerdedel av rugeperioden.
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Figur 21. Tidspunkt for eggleggingsstart hos rødstilk i perioden
1987-90 (n = 52).
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Figur 22. Gjennomsnittlig avstand mellom vipe- og rødstilkreir
forhold til forventet avstand (beregnet etter gjennomsnittlig

avstand mellom vipereir i områder hvor begge artene hekket i
perioden 1987-90). (n = 53 rødstilkreir).
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Figur 23. Sammenheng mellom reirdybde og vegetasjonshøyde ved
rødstilkreir (r2= 0,50, p = 0,001, n = 41).
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Oppsummering

Ut fra den klare dominansen avvipereirinnenfor jordbruksområder

og vipas preferanse for næringssøk i slike områder synes det

rimelig å anta at veksten i vipebestanden har en klar sammenheng

med oppdyrkinga i området. Klekkesuksessen i området er imidler-

tid lav. Vi har ikke målt produksjon av flygedyktige unger

produsert i området. Studier i Skottland (Galbraith 1988) har

imidlertid vist at ungeproduksjonen i jordbruksområder er lav og

ikke tilstrekkelig til å opprettholde populasjonen. Vi ser ikke

bort fra at dette kan være tilfelle også i vårt undersøkelsesom-

råde, der produksjonen av unger også vil variere mye mellom år

på grunn av varierende værforhold.

Innenfor vårt undersøkelsesområde velger også rødstilken i stor

grad å hekke i jordbruksområder. En så klar preferanse hos

rødstilk for jordbruksområder er ikke vanlig (Cramp & Simmons

1983, Stiefel & Scheufler 1989). I vårt undersøkelsesområde

finnes lokaliteter (mikrohabitater) med litt høyere vegetasjon

i nærheten av vipereirene (ofte i form av klynger med små tuer

eller slåttekanter) der rødstiken kan få skjult reiret sitt.

Dette sammen med at rødstilken foretrekker åplassere reiret sitt

nær vipereir for å nyttiggjøre seg vipas antipredatorforsvar kan

være hovedårsaken til den sterke preferansen rødstilk har for

jordbrukshabitatene i området. Inntrykketgjennom studieperioden

og erfaringsvis er at forekomsten av gresstuene øker med alderen

på enga. Gammel eng i området har alltid mye tuer. Kortere

intervall mellom fornyelse av enga vil dermed føre til mindre

forekomst av tuer og dermed færre potensielle hekkeplasser for

rødstilk. I såfall kan en forvente en nedgang i rødstilkpopula-

sjonen i området.
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BIOTOPJUSTERENDE TILTAK

BAKGRUNN

Situasjonen før flomsikringen

Foruten et tynt humuslag, bestårjordbunneniområdet utelukkende

av finkornete mineralavsetninger (sand- og silt). Dette er

materiale avsatt i de tidligere Lesjavatna (Haugbotn & Forbord,

1969). Tilsvarende materiale er da også naturlig fremherskende

i alle vannsystemenes bunnsubstrat. Før området ble flomsikret

foregikk omfattende bunntransport av dette fine materialet,

spesielt i hovedløpet. Dette førte til en sterkt nedsatt

primærproduksjon, ettersomstore sanddyner tidvis overdynget det

vesle som hadde greid å etablere seg avvannvegetasjon. I områder

ved krappe elvekurver og bruer (nedstrøms) klarte vegetasjonen

seg noe bedre enn ellers på elvestrekningene, delvis på grunn av

nedsatt strømhastighet. Strandsonene ellers langsvannløpene var

utsatt for erosjon. Dette medførte ofte utrasing og som en følge

av dette, steile kanter og smale, delvis utilgjengelige strand-

soner. Det er også mulig at denne erosjonen produserte såvidt mye

finmateriale at det førte til en økning av bunntransporten i

elveløpene. Utenom flomperioden var sandbanker blottlagt over

store areal. Under flomperioden og en tid etter var store

tilstøtende areal vanligvis forsumpet.

Situasjonen etter flomsikring

Bygging av flomverk, kanaler osv, i perioden 1976-84 medførte

svært store endringer ivassdragssituasjonen i området. Hovedløp-

et fikk flomverk på begge sider over det meste av strekningene

og elvekurver ble rettet ut for optimal transport av flomvann.

"Våtmarkseffekten" av flommen på store tilstøtende områder har

derfor i stor grad opphørt. Stabiliserte elvekanter har forhin-

dret videre erosjon i strandsonen. I noen områder har en

registrert endel vegetasjonsetablering (Eie & Brittain 1990,
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Brandrud 1990). Flere gamle sideløp (løker) er blitt avstengt og

vanngjennomstrømningen reguleres her gjennom stikkrenner med

selvlukkende ventiler til/fra tilstøtende vannsystemer. Bunn-

transporten samt erosjon fra elvekantene har dermed opphørt og

strand- og vannvegetasjon er etablert over store områder.

Kanaler er opparbeidet over lange strekninger for å fange opp

flomvann fra dalsidene. Kanalene har et jevnt fall og vannet

løper derfor i en jevn strøm ut i hovedløpet i en smal streng.

Bunnsubstratet består som ellers i området av fine mineralavset-

ninger. Store deler av kanalene har ubetydelig med vannvegeta-

sjon. Der hvor kanalene kun har flomverk på en side er det på

motsatt side ofte flate og til dels forsumpete strandsoner.

Biotopjusteringstiltak

For å bedre næringstilgangen for fugl og fisk, ble det i

etterkant av flomsikringen utført forsøk med ulike typer

biotopjusterende tiltak. Tiltakene som har størst forventet

effekt for fugl, erterskelbyggingmedtilhørendeterskelmagasin.

Høsten 1988 ble det bygd 2 terskler: En i en kanal og en i et

avstengt vannløp (fig. 24). Terskelen i kanalen medførte en

økning av vannspeilet oppstrøms på rundt 100 % ettersomarealene

på sørsiden erflate. Terskelen i løken har stabilisert vannstan-

den på et høyere nivå enn ved vanlig høstvannstand. Vannarealet

økte ikke nevneverdig pga. relativt steile elvekanter. Forøvrig

er det tidligere (1977) bygd en terskel i en annen løk i privat

regi. Enkelte tiltak i hovedløpet har også hatt en viss terskel-

effekt (forsterkning ved bruhoder, bunnarmering hvor elkabel

krysser hovedløpet m.v.).
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Forekomster av fugl

Et mere stabilt vannspeil forventes å øke både areal av egnet

vannfuglhabitatogkvalitetentilhabitatet (for eks. næringstil-

gang). Når det gjelder de arealmessige forholdene forventes

effektene å bli størst i de tørreste delene av sesongen. Dette

vil i vårt undersøkelsesområde vanligvis være tilfelle sommers-

tid. Våre undersøkelser er utført i perioden vår/tidlig sommer.

I denne perioden er fuktigheten vanligvis høy på grunn av

snøsmelting i fjellområdene omkring Lesja. Tilgjengeligheten av

våtmarksarealer kan imidlertid variere sterkt avhengig av

forholdene under takseringene (for eksempel omfanget av overs-

vømte arealer (overvann)). Dette gjør det vanskelig å måle

effekter av terskelbyggingen i området.

Ved å sammenligne forholdene i de to områdene der terskler ble

bygget høsten 1988 (kanal og løk) med områder med stabilt

vannspeil gjennom hele undersøkelsesperioden (tab. 10) får en

imidlertid et vist inntrykk av våreffekten (utnyttelse for

trekkende fugl) av terskelbyggingen. Observasjonsantallet i

områder hvor det ikke har vært endringer gjennom undersøkelses-

perioden (tab. 10), vil da være et relativt mål på hvordan denne

typen habitat ble utnyttet den aktuelle vårsesongen. Slike

områder benyttes da som referanse for å vurdere effekter i de

2 områdene som terskler ble bygd høsten 1988. Dette er et grovt

mål, men vi ser likevel et relativt entydig mønster med økt

utnyttelse av de to områdene etter at terskler ble bygget (Chi-

Sciare test: Kanal 1. x2 = 24,7, p = <0,001. Løk 1. x2 = 5,02, p

= 0,025) (fig. 25). Imidlertid forventes det enda sterkere

positive effekter for hekkende våtmarksarter, daterskelbyggingen

medfører økt vannareal i tørre perioder utover sommeren.
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Tabell 10. Observasjoner av vannfugl i terskelområder og andre
områder i perioden 1986-91. Verdiene er angitt som beregnet
antall observasjoner pr. taksering. N=394 observasjoner.

Antall observasjoner

1986 1987 1988 1989 1990 1991

0,2 0,5 0,5 1,1 1,2 1,0
0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,9
0,5 0,8 1,3 2,1 1,2 1,5
1,0 1,8 0,2 1,4 1,8 2,6
0,1 1,1 0,4 0,5 0,3 0,3
0,5 1,9 0,5 0,8 0,8 1,0

Område

Kanal, terskel etabl 1988
Kanal uten terskel
Løk, terskel etabl 1988
Løk, terskel hele per.
H.løp, uten terskel
H.løp, terskel hele per.

rrl

afirfirffili

/-

cv"

Figur 24. Skravert område viser økningen av vannspeilet etter
etablering av terskel i kanal (A) og løk (B) høsten 1988.
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Figur 25. Prosentvis fordeling av vannfuglobservasjoner pr.
taksering i ulike vannløp med og utenterskel i perioden 1986-91.
(Kanal 1: Terskel etablert 1988. Kanal 2: Uten terskel. Løk 1:
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EUTROFIERINGSSITUASJONEN

BUNNDYR

Innledning mål

Produksjon av evertebrater i ferskvannsbiotoper er av sentral

betydning både for vannfugl og mere terrestre fuglearter både

gjennom trekkperiodene og hekkesesongen (Bakke 1973). En del av

dette prosjektet har hatt som mål å kvantifisere eksisterende

næringstilgang i ulike typer vannsystemer for eventuelt å kunne

måle endringer i næringstilgangen for fugl. For å gjennomføre

dette ble det i 1988 valgt ut 9 stasjoner fordelt i ulike

vannsystemer (tab. 11 og fig. 3). Det ble tatt 2 serier med

bunnprøver - en den 22.09.1988 og en den 31.08.1989, hovedsakelig

på sand- og mudderbunn.

Metodikk

Prøveseriene bestod av 10-20 prøver pr. serie fra hver stasjon.

Det ble lagt opp et mønster i overgangen mellom strand- og

vannsone (ca halvparten av prøvene i vann og halvparten på land)

med 1 m mellom hvert prøvetakingspunkt (tabell 11). Beskrivelsen

avsubstratet er hentet fra Haugbotn og Forbord (1969). Til selve

bunnprøvetakingen ble det benyttet en 60 cm lang pvc-rør med en

diameter på 70 mm (38,5 cm2) . Denne ble ført ca 10 cm ned i

substratet og innholdet ble sugd opp igjen ved hjelp av et

stempel. Innholdet ble deretter silt og ulike bunndyr lagt på

sprit imerkete prøveglass. Materialet ble senere analysertunder

mikroskop og sortert i ulike grupper (tab. 12.).
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Resultater og diskusjon

Bunnprøvene fravannsystemet "løk" skilte seg ut med klart størst

antall av evertebrater (66.9%) i forhold til prøver fra kanaler

(20,8 %) og hovedløp (12,3 %) (tab. 12). Spekteret av ulike

grupperbunndyrrepresentertvarogså størst i vannsystemet "løk"

med 8, mot 6 i prøvene fra "kanal" og 5 i prøvene fra "hovedløp".

Prøveserien fra 1989 (innsamlet 31,08) inneholdt totalt færre

bunndyr enn ved tilsvarende prøveserie 1988 (innsamlet 22,09).

Antallsmessig dominerte gruppen fjærmygglarver med vel 70 % av

totalmaterialet, mens gruppen fåbørstemark var nest størst med

18,3 % (tab. 12)

Tabell 11. Stasjonsdata i forbindelse med bunnprøvetaking for
kvantifisering av evertebrater.

Type vannløp (L: Løk (lukket v.løp), K: Kanal, H: Hovedløp)
Antall bunnprøver
Eksponering (Eks.: Nø=nordøstlig hellende mot vannkant)
Helling i grader (strandsonens helling mot vannkanten)
Substrat (S: Silt, F: Siltrik finsand M: Middels-/fin sand)
Annen beskrivelse av stasjonen

Stasjon"




STASJONSDATA




1 2 34 5 6

A L 15 Sø15 M Ren sandstrand
B K 15 V<5 M Noe synlig mudder
C L 10 S10 M Noe mold i substr
D L 10 Sø<5 M Alger i v.overfl.
E H 20 S<5 F Ren sandbanke
F H 10 S15 F Sandstrand v.utos
G K 10 N10 F Ren sandstrand
H L 10 Nø10 F Ren sandstrand
I K 10 N10 S Ren sandstrand

" Beliggenheten framgår i fig. 3
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Tabell 12. Beregnet gjennomsnittlig antall av evertebrater/m2 i
ulike typer vannløp, høsten 1988 og 1989.

Art Løk Kanal Hovedløp tot

	

1988 1989 1988 1989 1988 1989

Fjærmygglarver 949 710 451 289 241 137 70,7
Fluelarver 147 11 32 0 13 0 5,2
Vårflue 0 13 9 6 0 0 0,7
Fåbørstemark 507 165 9 0 39 0 18,3
Buksvømmer 22 0 6 0 0 0 0,7
Biller 35 24 0 17 0 26 2,6
Snegler 33 0 0 0 26 0 1,5
Igler 0 13 0 0 0 0 0,3

TOTALT 1693 936 507 312 319 163 100

VANNKJEMI

Innledning og mål

Endringer i vannkjemiske forhold vil ofte avspeile seg i

vannmiljøet forøvrig. Tilføring av større mengder næringssalter

vil for eksempel i første omgang føre til økt primær- og

bunndyrproduksjon. Dette kan også komme til syne gjennom endring

i forekomst av fugl, både med tanke på mengde og artsutvalg.

Enkelte andearter foretrekker eksempelvis næringsrike vannmiljø

framfornæringsfattige. Målet med denne delenvarå få holdepunk-

ter om effekter av landskaps- og bruksendringer på vannkjemi og

dermed vannmiljø.

Metoder og materiale

Det ble tatt prøver på 12 stasjoner (fig. 3), fordelt på alle

hovedtyper av vannsystemer i området - hovedløp (5), løk (3) og

kanal (4). Til selve prøvetakingen ble det benyttet standard 250

ml polyetylenflasker som ble merket og umiddelbart etter

innsamlingen satt på kjølelager (4 °C). Det ble samlet inn 2

serier/år - en primo mai og en i månedsskiftet august/september.

Forøvrig fulgte en standard metodikk. Selve analysene ble
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foretatt ved NINA's vannkjemilaboratorium. Vannprøver ble inn-

samlet 20 juli og 22 september 1988 (redusert antall stasjoner),

2 mai og 31 august 1989, 7 mai og 28 august 1991 (vedlegg 5).

Resultater og diskusjon.

Analyseresultatene fra vannprøvene viser generelt relativt høy

pH, liten humuspåvirkning (farge). Både ledningsevnen og

forekomstene av kalsium (Ca), kalium (K), mangan (Mg) og nitrat

(NO3) viser at området i den nåværende situasjonen er moderat

påvirket av tilsig fra jordbruket (vedlegg 5). Imidlertid er det

klare forskjeller både langs selve hovedløpet (Lågen) og mellom

hovedløp, kanaler og løkene. Når en sammenligner vannforholdene

(1989-91) i Lora (stasjon 1, middels vannføring på ca 16 m3/sek.)

og Lågen før samløpet med Lora (stasjon 2, middels vannføring

på ca. 2m3/sek.), har Lora klart lavere verdier for humuspåvirk-

ning, pH, samt for forekomster av de fleste +ioner. Etter

samløpet (stasjon 3) blandes dette vannet og verdiene blir

liggende i et mellomnivå. Videre nedover til østenden av

undersøkelsesområdet ved Prestegårdsbrua (stasjon 5) øker så de

flestemålte variablene noe uten at de når opp i de samme verdier

Lågen hadde før samløpet med Lora (fig. 26). Stasjon 4 i Lågen

(ved Holnes) har spesielt høye verdier for flere av de nærings-

salter som kan tilføres fra landbruket, noe som kan tyde på at

vi her har et av de tilsig som øker ionekonsentrasjonene nedover

elva. Sammenligner en derimotLågen med kanalene og løkene viser

lågen klart de laveste verdiene og løkene klart de høyeste

verdiene for ionene Ca, K og Mg. Samme tendens har vi også for

pH (fig. 26).

Tabell 13 viser et gjennomsnitt i vannkjemiske forhold fra 1989

og 1991 i ulike vannløp, sammenholdt med forekomst av vannfugl.

Vi ser her at har de høeste verdier samt klart høyest

forekomst av vannfugl.
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Med de innsamlingsprosedyrer vi har valgt er den tidsserien vi

nå har (1988-91) for kort til å vurdere endringer over tid.

Imidlertid er dette et grunnlag for oppfølgende undersøkelser av

endringene i de vannkjemiske forholdene i området.

Tabell 13. Vannkjemidata (beregnet gjennomsnitt fra stasjonene
i hver hovedtype av vannløp) og beregnet forekomst av vannfugl
(angitt som observasj oner/taksert kmelvestrekning) iulike typer
vannløpimai1989og mai1991.(Lorainngårikategorien
"hovedløp"). Median lufttemperatur i disse 2 tidsperiodene var
henholdsvis 6.0 og 4.7 grader C.

ParametreH.løp±KanalLøk

1989
pH 6,94 0,22 7,05 0,13 7,32 0,25
Kond. gS/cm 51,00 31,20 44,93 11,50 89,17 20,70
Farge mg Pt/1 12,00 3,20 11,80 7,30 8,30 5,80
Alk. gekv/1 180,20 105,40 222,30 68,90 399,70 125,30
NO3  gg/1 185,20 95,10 82,80 53,90 138,30 50,60
Forek. fugl 4,00 - 0,90 - 8,8 -

1990
pH 6,73 0,17 6,98 0,30 7,06 0,12
Kond. gS/cm 38,34 6,14 42,70 25,20 76,73 15,60
Farge mg Pt/1 8,40 0,89 11,80 9,70 4,70 0,60
Alk. gekv/1 136,40 35,90 416,30 ? 283,00 123,7
NO3  gg/1 64,20 25,30 92,00 90,80 98,70 86,0
Forek. fugl 2,2 - 1,3 - 5,0 -
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Figur 26. Vannkj emi (Ca, K, Mg og pH) i vannløp på Lesjaleirene.
Figuren viser et gjennomsnitt med standardavvik f ra årene 1988,89
og 91. Stasj onene 1-5 representerer hovedløpet fra vest til øst
i undersøkelsesområdet, mens stasjon 6 representerer kanalene og
stasjon 7 løkene.
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VANNVEGETASJON

Innledning, mål og diskusjon

Planter og dyr stiller spesielle krav til sitt livsmiljø.

Naturinngrep endrer livsmiljøene for artene i det område som

endres. Endringene kan virke gunstig for noen og ugunstig for

andre. Målsettingen med denne delen var å gi en artsliste over

makrovegetasjonen i vannsystemene, samt om mulig gi en kvanti-

tetsvurdering av artene. Slik informasjon vil også være viktig

for å kunne tolke årsaker til eventuelle endringer i fuglefauna-

en. Dette arbeidet ble utført høsten 1989 og resultatene er

rapportert i NINA Oppdragsmelding (Brattbakk 1992 in press.). Vi

gir her et sammendrag av rapporten og viser i tillegg til

Brandrud (1990).

Vannvegetasjon på Lesjaleirene, mellomboreal region, ble

undersøkt på 20 stasjoner (15 i avstengte vannløp og 5 i

kanaler). Stasjonene er inntegnet på flyfotografier slik at de

kan finnes igjen ved en eventuell oppfølgingsundersøkelse.

Stasjonene lot seg gruppere i 3 stasjonsgrupper. For hverstasjon

gis en artsliste over makrovegetasjon. Artenes mengdeforhold er

vurdert ved en subjektiv 5-gradig skala på hver stasjon, og ved

å sammenholde stasjonene. Vassvegetasjonen er i de avstengte,

gamle vannløpene for det meste velutviklet, artsrik og stedvis

meget frodig. Fire samfunn av ferskvannsvegetasjon omtales:

Kortskudd-sjøbotn (isoetidesamfunn) hvor evjesoleie  Rannunculus

reptans  og sylblad  Subularia  aquatica er viktige arter, krans-

alge/mose-sjøbotn med kransalger  Characeae,  flyteblad-sjøeng

(nymphaeide-samfunn) med flotegras  Sparganium angustifolium  og

langskudd-elveeng (elodeide-samfunn) av rusttjønnaks-vasshår-type

med rusttjønnaks  Potamogeton alpinus  og tusenblad  Myriophyllum

alterniforum somdominante  arter. Somvasskantvegetasjon omtales

kortskuddstrand (isoeide-samfunn) med vassreverumpe  Alepecurus

aequalis  sammen med pusleplanter somsylblad  Subularia  aquatica,

og elvesnelle-starrsump med sennegras  Carex vesicaria  og

elvesnelle  Equisetum fluviatile.
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Vannvegetasjonens betydning som næring

Næringskjedene i vannløpene strekker seg fra de mikroskopiske

primærprodusentene til for eksempel større carnivore dyr.

Vannløpenes produksjon er også viktige for plante- og dyreliv i

omgivelsene. De grønne makrofyttene blir oftest til næring for

dyrene i vannet først etter at de er visnet. Snegler spiser

direkte av påvekstalgefloraen. Det ble observert rikelig med

snegler på alle stasjonene. Snegler er kjent for å være næring

for andefugler (dykkender). Vannvegetasjon blir også spist og

spredt av andefugler (gressender). Av slike arter finnes på

Lesjaleirene tusenbladMyriophyllum spp., tjønnaks Potamogeton

spp., piggknoppSparganiumspp., sumpsivaksEleocharispalustris

og siv JUncus spp.

Mulige utviklingsretninger

Over tid vil trolig kanalene bli stadig mere begrodd av artene

som er registrert i 1989. En økning av vegetasjonstyper som

fortrinnsvis vokser på dy eller gytje er ventet. Flytebladsjøeng

vil derfor øke i mengde. På den andre siden kan en vente

tilbakegang for vegetasjonstyper som er knyttet til grovt og

stabilt substrat. Innslagene av langskudd-elveeng vil derfor

minke. En generell økt begroing vil bedre mattilgangen for

andefugl. Over lang tid vil kanalene fylles av sedimenter.

En tilsvarende undersøkelse kan bli aktuell senere dersom det

ønskes holdepunkter om eventuelle endringer i forekomst av

vannvegetasjon.
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KONKLUSJONER

Ingenavdevanligsthekkende spurvefuglartene viste preferan-

se for dyrka/kultiverte områder. Totalt sett har reduksjonen i

spurvefuglbestanden vært liten fram til nå. Oppdyrking av

gjenværende skogareal vil imidlertid gi en betydelig reduksjon

i spurvefuglbestanden selv om gjenværende areal har mye innslag

av lebelter. Vipebestanden har hatt en betydelig økning gjennom

studieperioden og dette er en klar effekt av oppdyrkingen av

området. Oppdyrkingen har også hatt en viss positiv effekt for

storspove og rødstilk. Drenering og uttørking av gamle sivbe-

vokste vannløp medfører en kvalitativt fattigere vadefuglfauna

ved at flere artermedtilknytning til dette habitatet forsvinner

fra området.

Av kantsoner (økotoner) er kanter mellom sammenhengende

lauvskog og åpne områder mest brukt i hekkesammenheng (spurve-

fug1). For å bidra til å opprettholde dagens spurvefuglbestand

bør dette tas i betraktning. Lebelter og mindre isolerte

kantbevoksninger blir i liten grad benyttet av spurvefugl i

hekkesammenheng.

Selv om vipebestanden i området har ekspandert er klekkesuk-

sessen generelt lav. Kråkefugl oglandbruksmaskiner er hovedårsa-

ker til eggtap gjennom rugeperioden. Bestanden og produksjonen

av unger varierer mye fra år til år på grunn av vekslende

værforhold i dette fjellnære kulturlandskapet. Rødstilken viste

en klar preferanse for kultureng ved valg av hekkeplass. Dette

er uvanlig og har trolig sammenheng med rødtilkens utnyttelse av

vipas antipredatorforsvar, samtidig som den høye forekomsten av

grastuer gir fuglen mulighet til å få skjult reiret. Ettersom

forekomsten av grastuer øker med alderen på enga vil en hyppigere

fornyelse på enga medføre en redusert forekomst av tuer og dermed

færre potensielle hekkeplasser for denne arten.

I vannløp hvor terskler er anlagt ser vi et entydig mønster

i en økt utnyttelse under vårtrekket. For  hekkende  våtmarksarter
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forventes enda sterkere positive effekter, da terskelbyggingen

medfører økt vannareal utover sommeren. Etablering av flere

terskeldammer vil derfor ha store positive konsekvenser for

våtmarksfugl (vade- og andefugler) i området og vil trolig være

det beste biotopforbedrende tiltak for denne gruppen fugl.

- Av de ulike hovedtyper av.vannløp i området, skilte avstengte

vannløp ("lek") seg ut med høyest innhold av evertebrater,

gjennomgående høyeste verdier for Ca, Mg, K og pH og mest innslag

av vannvegetasjon. Dette tilsier at "løkene" i dag har det mest

næringsrike vannmiljøet i området, og her ble også registrert

klart høyest forekomst av våtmarksfugl. Våre data stammer

imidlertid fra en kort tidsperiode ogvi har derfor ikke grunnlag

for åvurdere endringer over tid. Grunnlaget for videre undersøk-

elser er imidlertid godt.
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Vedlegg 1. Registrerte ikketerritorielle- og andre arter i ulike
vegetasjonstyper under linjeflatetakseringene i 1986-91.
Vegetasjonstypenes prosentvise representasjon i begge felt totalt
er angitt i parentes.

Vegetasjonstyper 1: Lynghei 2: Beitevoll 3: Blandingsskog
4: Lauvskog 5: Barskog 6: Våtmark 7: Dyrka mark.

ART 1 2 3 4 5 6 7 Tot.




(14) (10) (4) (17) (28) (4) (23)




Gråtrost 11 15 32 32 123 3 21 237
Enkeltbekk. 26 10 1 14 15 23 12 101
Vipe 10 6 - 8 - 2 59 85
Heipiplerke 30 6 1 15 13 4 16 85
Krikkand - - - 3 1 53 1 58
Gluttsnipe 4 7 - 3 4 29 9 56
Rødstilk 4 4 1 4 1 20 11 45
Skogsnipe 1 - 1 1 5 14 5 27
Linerle 9 3 - 2 6 1 4 25
Stokkand




1 - 2 - 3 16 22
Ringdue 2 4 1 2 6 - 4 19
Grønnsisik




1 2 1 9 - 1 14
Steinskvett 7 - - - 2 1 2 12
Strandsnipe 2 - 1 - 1 7 - 11
Lappspurv 4 1 - 3 - - 2 10
Tårnseiler





2 - - 4 6
Tårnfalk - - - - 6 -




6
Heilo 4 - - - - - 1 5
Låvesvale - - - 2 - - 3 5
Skjære - - -




2 - 2 4
Dompap





4 - - 4
Taksvale




- -




- 1 2 3
Kråke - - - 1 1 - 1 3
Stær




-




2 - 1 3
Svartkvit




- 1




1 - - 2
Sandsvale




1 -




- - 1 2
Toppand - - - - 1 1 - 2
Storspove - - - - - - 1 1
Gjøk




- -




- - 1 1
Dvergfalk




1 -




- - - 1
Hagesanger 1 - - - - - - 1
Grønnstilk - - - - - - 1 1
Kvartbekkasin - - - - - 1 - 1
Gulspurv - - - - 1 - - 1
Tornirisk - - - - 1 - - 1
Boltit - - -




- - 1 1
Sandlo - - -




1 - - 1
Jerpe - - - - 1 - - 1
Gråsisik - - - - - 1




1
Gransanger




- - - 1 - - 1
Hornugle - - -




1 - - i
Hønsehauk - - -




1 - - 1
Furukorsnebb - - -




1 - - 1
Vendehals - - - - 1 - - 1

Totalt 115 60 41 95 212 164 182 869
% etter areal 9,5 6,9 11,9 6,5 8,8 47,3 9,1 100
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Vedlegg 2. Totalt antall registreringer (A) og dominansverdi (B)
av alle observerte arter under territoriekartlegging i takser-
ingsfeltet 1986-91.

ARTABMerk

Løvsanger82826.1
Bjørkefink2427.6
Gråtrost2377.51 større hekkekoloni
Gulerle2106.6
Sivspurv2076.5
Rødstrupe1344.2
Blåstrupe1253.9
Enkeltbekk. 101 3.2 Overveiende trekkobs.
Rødvingetrost 91 2.9




Granmeis 85 2.7




Vipe 85 2.7




Heipiplerke 85 2.7 Mest trekkobservasjoner
Bokfink 79 2.5




Jernspurv 63 2.0




Krikkand 58 1.8




Gluttsnipe 56 1.8




Rødstilk 45 1.4




Møller 45 1.4




Buskskvett 44 1.4




Grønnfink 39 1.2




Kjøttmeis 36 1.1




Skogsnipe 27 0.9 Ofte sett i fluktspill
Linerle 25 0.8




Stokkand 22 0.7




Ringdue 19 0.6 Hekker i feltet
Måltrost 17 0.5




Trepiplerke 16 0.5




Grønnsisik 14 0.4




Fuglekonge 14 0.4




Steinskvett 12 0.4




Lerke 12 0.4




Strandsnipe 11 0.3




Gulsanger 11 0.3




Lappspurv 10 0.3




Tårnseiler 6 0.2




Tårnfalk 6 0.2




Heilo 5 0.2




Låvesvale 5 0.2




Tornskate 4 0.1 Påvist hekkende 1987
Skjære 4 0.1




Dompap 4 0.1




Taksvale 3 0.1




Kråke 3 0.1




Stær 3 0.1




Svartkvit 2 0.1




Sandsvale 2 0.1




Toppand 2 0.1




Storspove 1 0.03




Gjøk 1 0.03
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Dvergfalk 1 0,03
Hagesanger 1 0,03
Grønnstilk 1 0,03
Kvartbekkasin 1 0,03
Gulspurv 1 0,03
Tornirisk 1 0,03
Boltit 1 0,03
Sandlo 1 0,03
Jerpe 1 0,03
Gråsisik 1 0,03
Gransanger 1 0,03
Hornugle 1 0,03
Hønsehauk 1 0,03
Furukorsnebb 1 0,03
Vendehals 1 0,03
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Vedlegg 3. Årsaksforhold til fullstedig eggtap (ingen egg
klekket) i vipereir innen ulike habitater i perioden 1987-91.
Tall i parentes angir antall reir med egg.

Antall reir

Årsaksforhold Eng Pløym. Beite Hei Tot
(183)

Harvet ned-
Overkjørt5
Pløyd ned2
Valset ned5
Overkjørt/forlatt1

Totalt landbr.mask.13

(57)

22
-
-
-
-

22

(4)

-
-
-
-
-

-

(15)

-
-
-
-
-

-

(259)

22
5
2
5
1

35

27,5
6,3
2,5
6,3
1,3

43,2

Predasjon kråkefugl 19 6 1 3 29 36,3
Pred. kråke/forlatt 2 3 - 1 6 7,5
Predasjon rev 1 - - - 1 1,3
Nedtråkket av elg 1 - - - 1 1,3
Ukjent årsak 4 1 - 1 6 7,5
Ukj. årsak/forlatt 1 - - - 1 1,3

Totalt uten landbrm. 28 10 1 5 44 76,8

TOTALT 41 32 1 5 79 100

Vedlegg 4. Årsaksforholdtilbegrenset suksess (1.3 egg klekket)
i vipereir, fram til og med klekking i perioden 1986-91





Antall reir




1986 1987 1988 1989 1990 1991 Tot.

- 4 1 3 - - 8
- 2 2 4 8 - 16
- - 1 - - - 1
- - - - 1 - 1
1 2 - 1 1 - 5

Årsak

Kråkefugl
Ubefr. egg el.l.
Traktor
Rev
Ukjent

Totalt 1 8 4 8 10 0 31
Reir anlagt tot. 18 51 55 72 57 25
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Vedlegg 5. Vannanalysedata fra ulike vannløp på Lesjaleirene

LOK-
NR

___

1988,1989 og 1991.Lokalitetene famgår i fig.3.
analysert for Si i 1988 og ikke for Fe i 1991.

PRØVET-FTUmg Pt/1gS/cmgekv/1mg/1 mg/1mg/1mg/1mg/1
DATOTURB FARGE KOND-25pHALKCaMgNaKFe

Det

mg/1
SO4

er ikke

mg/1gg/1
C1 NO3 -N

=

mg/1
Si

1 20-jul-88 0.56 2 8.6 6.26 21 0.81 0.08 0.42 0.25 <0.05 1.97 0.09 28




4 20-jul-88 0.72 3 11.1 6.30 36 1.06 0.12 0.52 0.29 <0.05 2.18 0.19 24




5 20-jul-88 1.80 5 13.4 6.43 56 1.28 0.18 0.65 0.36 <0.05 2.55 0.19 15




8 20-jul-88 0.46 4 15.6 6.51 82 1.37 0.22 0.83 0.57 <0.05 2.52 0.24 5




9 20-jul-88 0.58 2 67.9 7.11 359 8.71 0.79 1.56 2.16 <0.05 11.52 0.89 15




10 20-jul-88 0.56 5 96.0 7.28 569 12.87 1.17 2.06 2.98 <0.05 15.03 1.06 3




11 20-ju1-88 0.79 8 19.7 6.64 103 1.83 0.32 0.93 0.67 0.07 3.13 0.27 9




12 20-jul-88 2.40 15 15.4 6.56 86 1.43 0.28 0.81 0.49 <0.05 2.36 0.24 3




1 22-sep-88 0.19 3 13.9 6.63 47 1.39 0.13 0.68 0.31 <0.05 2.84 0.19 29




5 22-sep-88 0.43 5 17.4 6.80 74 1.74 0.23 0.80 0.44 <0.05 3.28 0.38 21




6 22-sep-88 0.58 3 58.0 7.06 253 6.51 0.82 1.70 1.86 0.08 11.61 0.97 7




8 22-sep-88 0.30 4 21.3 6.72 106 1.95 0.30 1.07 0.73 <0.05 3.43 0.38 25




9 22-sep-88 0.68 3 73.0 6.97 373 9.44 0.84 1.63 2.23 0.06 12.86 0.89 17




10 22-sep-88 0.62 8 108.1 7.62 519 13.76 1.31 2.21 3.78 0.05 19.66 2.11 4




11 22-sep-88 0.44 7 25.4 6.90 140 2.45 0.41 1.20 0.87 0.05 4.04 0.45 17




12 22-sep-88 0.66 13 21.0 6.94 124 2.05 0.39 0.97 0.66 <0.05 3.23 0.34 1




1 02-ma1-89 0.25 10 30.8 6.77 105 3.45 0.38 1.40 0.57 <0.05 5.29 2.27 73 4.27
2 02-mal-89 0.80 19 39.5 6.83 143 3.68 0.67 1.93 1.28 <0.05 5.19 3.11 348 4.10
3 02-mai-89 0.40 14 36.3 6.82 126 3.84 0.56 1.68 0.95 <0.05 5.40 2.72 158 3.51
4 02-ma1-89 2.90 13 106.3 7.30 365 15.01 1.21 2.30 2.10 <0.05 21.18 3.04 182 4.55
5 02-ma1-89 3.40 14 42.1 6.96 162 4.46 0.67 1.73 1.21 <0.05 6.47 2.59 165 4.13
6 02-ma1-89 3.20 5 67.6 7.07 279 8.00 1.05 1.91 2.14 <0.05 13.16 1.73 108 3.90
7 02-mai-89 0.42 6 30.2 6.86 123 2.79 0.47 1.43 0.95 <0.05 4.89 1.79 2 3.61
8 02-mai-89 0.53 7 56.0 7.11 281 6.69 0.87 1.74 1.65 0.07 8.15 2.32 108 3.89
9 02-ma1-89 0.52 5 91.1 7.57 450 12.30 1.14 2.00 2.81 <0.05 16.05 1.42 103 2.99

10 02-mai-89 1.70 15 108.8 7.31 470 13.68 1.58 2.23 4.33 0.18 18.37 3.58 193 1.70
11 02-ma1-89 1.40 12 41.8 7.05 234 5.27 0.88 1.84 1:42 0.08 8.01 1.89 114 4.35
12 02-mal-89 13.00 22 51.7 7.17 251 6.08 1.06 1.61 1.50 0.14 8.34 2.25 107 4.51

1 30-aug-89 0.10 6 14.3 6.58 52 1.40 0.16 0.83 0.32 <0.05 2.33 0.91 27 1.67
2 30-aug-89 0.25 8 34.2 6.97 179 3.43 0.56 1.59 1.13 <0.05 4.29 1.72 136 2.65
3 30-aug-89 0.32 5 16.7 6.63 66 1.65 0.20 0.89 0.39 <0.05 2.71 0.86 32 1.68
4 30-aug-89 0.43 6 89.2 7.16 321 12.68 0.87 1.77 1.69 <0.05 18.17 1.88 184 2.60
5 30-aug-89 0.70 6 21.0 6.71 97 2.15 0.29 1.04 0.59 <0.05 3.22 1.03 26 1.95
6 30-aug-89 0.60 7 62.3 7.24 258 7.30 0.90 1.82 2.13 <0.05 12.26 1.49 6 3.54
7 30-aug-89 0.72 7 18.8 6.74 103 1.62 0.27 1.17 0.71 <0.05 2.36 0.92 36 2.85
8 30-aug-89 0.43 6 24.1 6.78 119 2.28 0.34 1.21 0.84 <0.05 3.64 0.96 11 2.81
9 30-aug-89 0.61 6 70.3 7.15 381 9.37 0.81 1.63 2.30 0.06 11.04 1.23 177 3.02

10 30-aug-89 0.35 8 96.7 7.54 452 12.94 1.17 2.06 2.94 <0.05 17.81 1.49 4 0.55
11 30-aug-89 0.45 10 26.8 6.87 153 2.48 0.43 1.32 0.91 <0.05 3.45 0.86 6 3.13
12 30-aug-89 0.58 14 19.8 6.92 119 2.17 0.37 1.00 0.62 <0.05 2.43 0.81 6 2.81

1 07-ma1-91 1.10 7 33.4 6.56 81 3.43 0.35 1.69 0.60




6.88 1.82 70 2.49
2 07-ma1-91 2.10 9 34.2 6.82 142 3.63 0.61 1.55 1.11




4.56 1.82 47 2.04
3 07-ma1-91 1.60 9 35.0 6.56 126 3.57 0.48 1.44 0.93




6.23 1.50 34 2.34
4 07-ma1-91 1.30 8 47.8 6.91 175 5.32 0.63 1.53 1.10




8.93 1.56 70 2.11
5 07-ma1-91 6.60 9 41.3 6.81 158 4.34 0.63 1.49 1.05




7.03 1.59 100 2.09
6 07-ma1-91 1.30 4 59.1 7.08 246 6.50 0.86 1.75 1.82




11.24 1.18 3 3.12
7 07-ma1-91 0.86 4 30.7 6.80 119 2.63 0.49 1.38 0.96




5.01 1.07 73 3.13
8 07-ma1-91 2.50 8 42.5 7.38 1065 21.79 2.04 2.59 4.15




7.45 8.36 225 4.52
9 07-ma1-91 1.60 5 88.5 7.18 421 11.29 1.05 2.00 2.61




15.09 1.47 120 3.19
10 07-ma1-91 1.60 5 82.6 6.93 182 9.80 0.95 1.61 2.94




17.47 1.72 173 0.09
11 07-mai-91 1.80 9 60.9 7.01 295 6.53 1.03 1.98 1.75




9.89 1.34 45 2.93
12 07-ma1-91 32.00 26 36.7 6.73 186 3.58 0.79 1.42 1.20




5.24 1.16 25 3.57
1 28-aug-91 0.83 1 13.5 6.64 48 1.33 0.15 0.61 0.29




2.38 0.39 27 1.15
2 28 - aug - 91 1.20 5 32.6 7.16 171 3.17 0.56 1.41 1.06




4.14 1.25 31 2.12
3 28-aug-91 0.41 2 17.2 6.78 65 1.68 0.21 0.72 0.40




2.87 0.55 4 1.34
4 28-aug-91 0.88 3 58.8 7.25 215 7.55 0.63 1.22 1.12




12.13 1.16 15 1.81
5 28-aug-91 1.80 7 18.7 6.82 90 2.00 0.24 0.78 0.47




3.05 0.50 9 L51
6 28-aug-91 2.20 5 56.3 7.16 261 6.32 0.81 1.65 2.08




9.77 1.13 27 2.94
7 28-aug-91 1.60 4 20.3 6.93 95 1.70 0.30 1.11 0.70




2.54 0.50 3 2.79
8 28-aug-91 2.90 6 42.5 6.94 200 4.76 0.63 1.43 1.32




3.89 1.70 15 2.77
9 28-aug-91 1.20 4 55.0 6.89 256 6.49 0.66 1.44 1.80




8.47 0.81 122 1.62
10 28-aug-91 2.00 10 101.8 9.35 568 13.14 1.25 2.17 3.19




15.76 1.15 9 2.79
11 28-aug-91 1.20 9 31.2 6.96 169 3.00 0.52 1.31 0.98




4.12 0.61 12 2.47
12 28-aug-91 2.60 12 17.8 6.71 101 1.60 0.33 1.02 0.78




3.80 0.54 4 0.27
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