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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 konsesjonsavgiftsfondet og ledes fra NVEs natur-

og miljø seksjon.

I 1987 ble Myrkdalsvatnet som ligger i Vossovassdraget, senket

1,4 m. Formålet med senkningen var å utnytte større arealer til

dyrkbar mark, spesielt i deltaområdet i den nordlige enden av

vatnet. Innløpselven ble også kanalisert og forbygd for å

flomsikre jordbruksarealer. Myrkdalsdeltaet er et meget viktig

område for fugl, og har av den grunn fått høy verneverdi. Av

hensyn til fuglelivet ble det etter senkingen anlagt kunstige

øyer ved deltaet.

NVEs Biotopjusteringsprogram har i forbindelse med senkingen,

bevilget midler til tverrfaglige biologiske undersøkelser av

deltaet. Bakgrunnen er områdets verdi som fuglebiotop samt

behovet for data om senkingseffekten på ulike deler av

økosystemet. Undersøkelsene av bunnfaunaen er utført av

Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI),

Universitetet i Bergen. I tillegg til bunndyrstudiene som denne

rapporten presenterer, er det også utført botaniske og

ornitologiske undersøkelser.

Ivar M. Sæveraas John E. Brittain

fung. seksjonsjef prosjektkoordinator

natur- og miljø seksjonen
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Sammendrag

I forbindelse med senkingen av Myrkdalsvatnet i 1987 ble det i

årene 1988, 1989 og 1991 utført ferskvannsbiologiske

undersøkelser i Myrkdalsdeltaet. Hensikten var å skaffe

informasjon om ferskvannsfaunaen like etter inngrepet samt å

følgeutviklingen i påfølgende år. Omfanget avundersøkelsene har

vært begrenset til innsamling av materiale til et tidspunkt i

året (vår/forsommer). Det ble samlet inn både kvantitative og

kvalitative prøver.

Undersøkelsesområdetble delt inn i følgende typeområder; 1) uten

inngrep, bortsett fra vannstands senkning, 2) tidligere rennende

vann som var blitt til bakevjer dammer, 3) områder med graving

og anleggelse av øyer og 4) kanalisert elvestrekning.

Resultatene viser samlet en tydelig økning i tetthet av

døgnfluer, steinfluer og vårfluer i områdene 2 og 3 i perioden

1988 - 1991. I område 1 var det en tydelig økning fra 1988 til

1989, mens det fra 1989 til 1991 bare var små endringer. Antall

arter har økt i alle typeområdene etter inngrepet med unntak av

område 1. De mest fremtredende artene var av døgnflueslekten

Siphlonurus. Døgnfluen Le to hlebia vespertina fikk derimot

totalt en kraftig tilbakegegang etter senkingen.

Forholdstallet mellom fåbørstemark og fjærmygg viste verdier

typisk for eutrofe lokaliteter. Det er mulig at senkingen har

ført til omlagring og eksponering av organisk materiale i de

grunne områdene. Faunaen har sannsynligvis reagert på dette og

fått en sammensetning som minner om næringsrike forhold. En antar

at dette er forbigående og at det opprinnelige oligotrofe preget

gradvis vil komme tilbake.

Faunasammensetningen i 1991 indikerte at det fortsatt pågikk en

suksesjonen i området.
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S=mary

In connection with a permanent lowering of the water level of

lake Myrkdalsvatn by 1.4 m in 1987, investigations of the benthic

fauna of the delta in the lake were carried out in 1988, 1989 and

1991. The aim of the studies was to investigate the succession

of the benthic fauna in the new littoral zone in the delta and

around man-made islands. The investigations have been limited to

one sampling period, spring/summer each year.

The investigated area was divided into four types of freshwater

habitats: 1) habitats with only lowered water levels, 2) lotic

habitats turned into lentic habitats, 3) the littoral zone around

artificial islands and 4) canalized river stretches.

An increase in density of mayflies. stoneflies and caddisflies

was recorded in habitat types 2 and 3 from 1988 to 1991. In

habitat type 1 the same groups increased from 1988 to 1989, but

after 1989 only minor changes were observed. The number of

species have increased in all habitats except habitat type 1.

Members of the mayfly genus Siphlonuruswere the most conspicuous

species among the benthos after the lowering, although the mayfly

Le to hlebia ves ertina was strongly reduced in density.

The relationshipbetweenoligochaetes and chironomids was typical

of eutrophic localities. It is suggested that the lowering of the

water level has resulted in a resuspension and deposition of

organic material as well as a temporary increase in the exposure

of organic material in shallow areas. The rise in density of

benthic animals is explained as a result of the utilization of

increased resources. This is expected to be temporary and will

most probably be followed by a change towards a more oligotrophic

community structure. The faunal composition in 1991 indicated

that the succession was still continuing.
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1. Innledning

I 1987 ble Myrkdalsvatnet (229 m o.h.) som ligger

Vossovassdraget, senket 1,4 m. Formålet med senkingen var

åutnyttestørrearealer til dyrkbarmark, spesielt ideltaområdet

i den nordlige enden av vatnet. Innløpselven ble også

kanalisert/forbygd slik at vannet kan få så rask avrenning som

mulig for å flomsikre jordbruksarealer.

Myrkdalsdeltaet har fra gammelt av vært et meget viktig område

for fugl og har av den grunn fått høy verneverdi. NVE's

Biotopjusteringsprogramhari forbindelsemedsenkingen, bekostet

tverrfaglige biologiske undersøkelser av deltaet. Bakgrunnen er

områdets verdi som fuglebiotop samt behavet for data om

senkingseffekten på ulike trofiske nivåer i økosystemet. I

tillegg til bunndyrstudiene som denne rapporten presenterer, er

det også utført botaniske og ornitologiske undersøkelser (Odland

1992 og Håland in prep.).

Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske (LFI),

Universitetet i Bergen har tidligere undersøkt bunndyrfaunaen i

Vossovassdraget inkludert innløpselva til Myrkdalsvatn (Steine

et al., 1972). Bunndyrfaunaen med hovedvekt på døgnfluer er

videre undersøkt av Sættem og Haraldstad (1982). Disse dataene

gir oss et bilde av faunaen i området før inngrepene.

Av hensyn til fuglelivet ble det etter senkingen anlagt kunstige

øyer like utenfor deltaet. Anleggsvirksomheten i forbindelse med

senkingen skapte store lokale forstyrrelser. I tillegg førte

senkingen til at den opprinnelige littoralsonen ble tørrlagt. En

ny sone vil imidlertid over tid utvikle seg ved den nye

vannstanden. Dette vil samtidig også forplante seg utover mot

dypere vann i overensstemmelse med de nye dybdeforholdene.

Hensikten med bunndyrundersøkelsene er å følge utviklingen

(suksesjonen) av dyrelivet etter senkingen både i littoralsonen

(0 - 1 m) og sublittoralt (1 - 3 m). Videre var det av interesse

å få opplysninger om faunaen i den kanaliserte innløpselven.
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2. Områdebeskrivelse og innsamlingslokaliteter

Nedbørsfeltet til Myrkdalsvatn omfatter de sørøstlige delene av

Stølsheimen og sørsiden av Vikafjellet. Berggrunnen består

avanorthositt og noe fyllitt (Kvale 1960). Langs innløpselven

erdet en del dyrket mark. Gårdsdriften er basert på husdyrhold.

Gjennomsnittlig temperaturen i innløpselven for månedene juni,

juli, august og september i perioden 1969 - 1971, var henholdsvis

8,2, 11,3, 14,4 og 9,5 °C (Steine et al., 1972). Det ble målt

maksimumstemperatur opp til 19,2 °C i August. Samme undersøkelse

beskriver Ph verdier mellom 6 og 7, høyest i desember - april og

lavest i september - november. Videre var vannets innhold av

kalsium og magnesium mellom 0,7 og 3 mg/l. Også disse ionene

hadde høyest konsentrasjon om vinteren, mens sommer-

konsentrasjonene var lavest grunnet fortynning av smeltevann.

Sammensetningen avbunndyri 1969 - 1971 viste lavforsuringsgrad

etter metode av Raddum og Fjellheim (1984).

Etter senkingen består deltaet av dyrket mark på de tørreste

områdene. Nærmerevannkantenkommerdet innbelterav flaskestarr

og elvesnelle, mens det helt ytterst som regel er blottlagte

sedimenter. For mere detaljer om vegetasjonen se Odland (1992).

I forbindelsemedundersøkelseneav fugl ble Myrkdalsdeltaet delt

inn i 7 ulike soner (fig. 1). Under bunndyrstudiene har vi

undersøkt 4 typer av områder.

Type 1: Områderuten inngrep, bortsett fravannstandsenking (sone

2 i brr'kdalsvatn)

Type 2: Områder som før hadde rennende vann, men som nå er

bakevjer/dammer ved hovedelven (tilknyttet sone 1, 2, 4 og

6)



Type 3: områder med graving og anleggelse av øyer (sone
7)

Type 4: områder i den kanaliserte innløpselven ved sone
3 og ved innløpet sone 4.

Sone 1. Sone 3

   ,.

—
•• ••  •• ••••  •• $1•11.1.11.

1 Sone 5
1

1
1

Sone 4

Sone 2

Sone 6

1
/ ø

/

/ •‘c,

Sone 7

8

•••••• • •• •••

Fig. 1. Skisse av undersøkelsesområdet i Myrkdalsdeltaet med
angivelse av soner og innsamlingssteder (o).
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Innsamlingsstedene for bunndyr i de ulike områdene er angitt på

figur 1.

Metodikk

Bunndyrstudieneharværtbegrenset til en innsamling fortrinnsvis

om våren/forsommeren i sesongene 1988, 1989 og 1991. I

littoralsonen (hardbunn) og i innløpselven har en tatt

kvalitative sparkeprøver, (Frost et al. 1971). I denenkelte sone

er det tatt fra 2 til 5 prøver med innsamlingstid 2 min, pr.

prøve. Alle resultatene er omregnet til 5 minutters innsamling.

På bløtbunn i littoralsonen og på 2 m dyp er det samlet

kvantitative prøver med en modifisert Kajaksampler. Det er tatt

fra 5 til 10 prøver i de ulike områdene.

Alt materiale er konservert på alkohol og sortert under binokular

i laboratoriet.

Resultater

I appendikstabellene 1 - 6 er forekomsten av bunndyrgrupper og

arter i typeområdene/sonene nevnt over ført opp. Tabell 1 viser

suksesjonen av antall arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer

i årene 1988, 1989 og 1991, mens figur 2 og 3 viser utviklingen

av antall individ av artene, registrert i samme periode.

Tabell 1. Antall arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer

registrert i typeområdene 1 - 4.

Å.r 1988 1989 1991

Område
fl

11

1

2

3

4

4 5 5

2 3 12

0 2 6

5 - 9
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I typeområdene 1 - 3 er det en meget markert økning både i arts-

og individantall. Det er i hovedsak døgnfluene som er årsak til

denne økningen. I område 2 ble det ikke påvist steinfluer i 1988

og 1989, mens de i 1991 forekom med 5 arter. Vårfluene hadde en

mer sporadisk forekomst i hele perioden.

De viktigste artene i sparkeprøvene blant døgnfluene i

typeområdene 1 - 3 var Siphlonurus aestivalis, S. lacustris og

flere arter innen slekten Baetis. I 1991 ble det også registrert

mange individ av S. alternatus. Figur 2 viser hvordan det totale

antallet av disse artene har utviklet seg i prøvene. I 1988 var

det få individ, men flest S. lacustris. I 1989 var det flest S.

aestivalis, mens disse bare utgjorde en liten andel i 1991.

Dominansforholdet mellom artene i 1991 er forskjellig fra

situasjonen før senkingen. Da var S. aestivalis en forholdsvis

sjelden art, mens S. lacustris dominerte innen slekten (Sættem

og Haraldstad 1982). Videre registrerteikke Sættem og Haraldstad

(1982) arten S. alternatus.

Arten Le to hlebia vespertina ble knapt registrert i perioden

1988 - 1991, en art som dominerte før senkingen (Sættem og

Haraldstad 1982).

S. aestivalis fl

160
S. lacustris

S. alternatus
140

120

100

80

60

40

20

0

1988 1989 1991

Ar

Fig. 2. Forekomst av døgnfluer innen slekten Siphlonurus.



160

140

120

100

to 80

60

40

20

0

Område 1

Område 2

Område 3

11

1988 1989 1991

Ar

Fig. 3. Antall individ av døgnfluer, steinfluer og vårfluer pr.

5 min. sparkeprøve.

Blant steinfluene som først og fremst ble funnet i typeområde 4,

var det ingen spesielle arter som pekte seg ut. De vanligste

artene var Nemoura cinerea og Protonemura meyeri. Disse artene

ble også påvist i typeområde 2 i 1991 sammen med Leuctra nigra,

Amphinemura sulcicollis og Brachyptera risi. De påviste
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vårflueartene var Rhyacophila nubila, Apatania sp.,Potamo h lax

sp., Oxyethira sp. og Limnephilus centralis. Alle vårflueartene

ble funnet i lave antall.

Samlet viser resultatene at artsantallet av døgnfluer var

relativt høyt i deltaet, mens antall arter av steinfluer og

vårfluer var lavt. I den kanaliserte delen var det påfallende

lite bunndyr sammenlignetmedtilsvarendeprøver fraukanaliserte

elver.

Figurene 4 til 6 viser hvordan den totale tettheten av bunndyr

har utviklet seg i Myrkdalsdeltaet etter senkingen basert på

kvantitative prøver på bløtbunn. I 1988, første året etter

inngrepet, synes faunaen å være satt tilbake i den "nye

littoralsonen" (0,5 m dyp) i typeområdene 1 og 2. To år etter

senkingen (1989) har tettheten avdyr avtatt ytterligere. Det var

påfallende stor andel av fåbørstemark/nematoder og relativt lite

fjærmygglarver i disse to årene. Fjærmygg er normalt den

tallrikeste gruppen av evertebrater i oligotrofe innsjøer. I de

to påfølgende år, fram til 1991, økte forekomstene av bunndyr

betydelig i den "nye littoralsonen", også tettheten av

insektlarver, men fortsatt var det en unormal høy tetthet av

fåbørstemark og nematoder.

I typeområde 3 var utviklingen noe annerledes på 0,5 m dyp. Her

hadde fåbørstemark stor dominans allerede i 1988. Forekomsten av

fjærmygg økte deretter relativt mye i 1989 for så å avta igjen

i 1991.

Resultatene sålangt (1991) viserat bunndyrsammensetningeniden

"nye littoralsonen" i Myrkdalsdeltaet forsatt har en unormal

sammensetning med relativt mye fåbørstemark og nematoder.
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Fig. 4. Total tetthet av bunndyr på bløtbunn i perioden 1988 -

1991.
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Fig. 5. Total tetthet av bunndyr på bløtbunn i perioden 1988 -

1991.
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Fig. 6. Total tetthet av bunndyr i perioden 1988 - 1991.

Tettheten av insektlarver har imidlertid også økt og oppnådd

tettheter innenfor vanlige nivåer for littoralsonen

vestlandsvatn.

Tettheten av ulike bunndyr på 2 m dyp (fig. 3 og 5) viste to

forskjellige utviklinger. I typeområde 1 var det på dette dyp

høyest tetthet av evertebrater i 1988, mens typeområde 3 hadde

denlaveste tettheten. I begge områdenelå tettheten mellom 15000

og 25000 individ pr. m2 i 1989 og 1991. Denne individtettheten er

forholdsvis høy. Også på 2 m dyp forekom fåbørstemark i

forholdsvis store mengder.

Som allerede påpekt flere ganger er forholdet mellom antall

fåbørstemark og fjærmygg uvanlig for innsjøer av denne typen.

Myrkdalsvatn oppfattes som oligotroft og i slike lokaliteter

dominerer vanligvis fjærmygg over fåbørstemark. Innsjøene
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Lønavatn, Melsvatn og Lundarvatn som ligger nedenfor Myrkdalsvatn

er mer næringsrike, men i alle disse er fjærmygglarver

gjennomgående i langt høyere antall enn fåbørstemark (Steine et

al. 1972). I eutrofe vannforekomster vil forholdet bli omvendt

(Wetzel 1975, Sæther 1980) og ved sterk næringsanrikning kan

fjærmyggfaunaen reduseres kraftig. I den mest næringsrike delen

av Ulvenvatnet ble det på 20 m dyp ikke påvist fjærmygg, men ca

19000 fåbørstemark. Tabell 2 viser forholdstallet mellom

fåbørstemark og fjærmygg på 0,5 - og 2 m dyp i

undersøkelsesperioden.

Tabell 2. Forholdstallet fåbørstemark/fjærmygg på bløtbunn i

perioden 1988 - 1991.

1988 1989 1991

Område d 0 5 2 0 5 2 0 5 2

1 0,5 0,4 9,5 0,8 10,9 11,9

2 0,1 - 1,5 1,2 13,6 -

3 13 4 8 0 0 5 0 5 2 6 4 0

I typeområde 1 og 2 var forholdstallet < 1 på 0,5 m dyp i 1988.

Deretter økte forholdet kraftig (opp mot 14 ganger, område 2).

En lignende utvikling ble registrert på 2 m dyp, men noe

forsinket. I område 3 var forholdstallet høyest i 1988 og lavest

i 1989.

I elven som nå er kanalisert ble det påvist vanlige arter for

rennende vann. Det er registrert flere individ i 1991 enn

1988, men artsantallet er lite endret i perioden.
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5. Vurdering

Faunasammensetningen i Myrkdalsdeltaet etter senkingenbærer preg

av å være under utvikling. Høye individantall av grupper/arter

som vanligvis utgjør en langt mindre andel, viser et ustabilt

økosystem. Forholdene i 1991 synes fortsatt på flere nivåer å

være under utvikling. Eksempelvis kan det nevnes at i 1991 var

det uvanlig mange individer av døgnflueslekten Siphlonurus i

prøvene og at forholdet mellom artene var ulikt situasjonen før

senkingen. Det samme kan sies om artene av Baetis. Den

dominerende arten før senkingen, L. vespertina,var derimot i

praksis borte fra deltaet. Mengdeforholdet mellom artene er

uvanlig i vestlandslokaliteter. Videre tyder den generelt sterke

økningen i individantallet på at uutnyttede ressurser har blitt

tilgjengelige.

En økningen i næringsressurser kan skyldes flere forhold. For det

første vil det skje en omlagring av organisk materiale fra den

opprinnelige littoralsonen. Dette materialet vil bli tilført den

nye sonen og områdene like utenfor denne. Dernest vil den nye

littoralsonen i seg selv inneholde store mengder næring i form

av sedimenter avsatt tidligere i dybdesonen 1,4 til 2 m. I

tillegg til dette er det mulig at dyrkingen av tørrlagte arealer

også kan har ført til en økning i avrenning av næring til

lokaliteten. Det er sannsynlig at disse faktorene har vært av

betydning i -typeområde 1. En slik næringsanrikning eller

eksponering av næring kan forklare det eutrofe preget dette

området foreløpig har fått.

I typeområde 2 sombestår av.bakevjer og dammer inntil elven, vil

det skje en sedimentering av organisk materiale lignende det som

skjer i terskelbasseng (Bækken et al. 1981). Det eutrofe preget

i område 2 skyldes utvilsomt dette. Det forventes at

næringsforholdene i dette området kan variere betydelig avhengig

av forholdet mellom sedimentering og utvasking av organisk

materiale. Nedbør- og flomforhold vil bestemme dette forholdet,

som påvist i terskelbasseng (Fjellheim et al., 1992). I denne
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forbindelse skal det også nevnes at døgnfluen S. lacustris trives

godt på steinbunn (Grimås 1965), mens S. aestivalis finnes der

substratet er overtrekt med finere partikler (Otto og Svensson

1981) . Forekomsteneavdisse artene illustrereratbunnforholdene

i littoralsonen er bløtere etter senkingen.

I typeområde 3 varierer næringsstatusen usystematisk. Dette kan

ha sammenheng med de forstyrrelser som gravingen og anleggelsen

av øyene har medført. Ser vi bort fra 1988 som i tid var nærmest

anleggsperioden, synes også dette området å utvikle en fauna

karakteristisk for næringsrike biotoper.

På lengre sikt vil den omtalte næringen og deltaets eutrofe

karakter sannsynligvis avta. Dersom det ikke er økning i

næringstilførslene fra landbruk vil en over tid forvente en

stabilisering av faunaen tilpasset de årlige ressursene. Flere

arter kan da være blant de dominerende. En vil og forvente et mer

stabilt økosystem med lavere individtettheter og sannsynligvis

en fauna som er mer karakteristisk for hardere bunn.

Undersøkelser i innløpselven til Myrkdalsvatn i 1969-71, viste

et rikt dyreliv (Steine et al., 1972). Dette området lå høyere

opp i elven enn vårt område og kan ikke sammenlignes direkte.

Steine et al. (1972) rapporterte 9 steinfluearter og 4 vårfluer

fra elven. I 1988, 1989 og 1991 registrerte vi henholdsvis 4, 5

og 7 arter av steinfluer og bare 2 vårfluer. Det var forventet

noen flere arter. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser i

elverutenkanaliseringvarogsåartsantallet og individtettheten

lav. Totalt sett synes det kanaliserte innløpet å være endret med

hensyn på artsdiversitet og tetthet av dyr. Senere studier kan

fastslå om dette er permanent eller om det er et forbigående

stadium.

I tråd med økningen av store vanninsektarter kan en forvente at

fugl som utnytter disse til føde, hadde et mye bedre tilbud i

1991 en i 1988 og 1989 i deltaet. Døgnfluefaunaen, spesielt de

store formene (Siphlonurus sp.), er antagelig viktige
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næringsobjekt både som larver og voksne. For de fleste fugl er

insektfaunaen mest tilgjengelig i klekkefasen og som voksne

insekt. Høy diversitet i insektfaunaen generelt medfører at det

til de fleste tidspunkt vil være klekking av en eller annen art.

Dette vil stabilisere tilførsel av mat ikke bare til fugl, men

også til fisk. Fåbørstemark og nematoder har som regel. De store

forekomstene av fåbørstemarkognematoderhar troligmindreverdi

i denne sammenheng da de som regel har mindre størrelse og

næringsinnhold.

I den kanaliserte delen av innløpselven er det både redusert arts

og individantall av insektlarver. En fugl som f. eks. fossekall

har trolig fått et dårligere næringstilbud etter inngrepet. Det

samme vil gjelde for fugl som normalt plukker insekter fra

vannkanten. Økt strømhastighet, ensartet dybdeforhold og mindre

næring gjør den kanaliserte elven også til et dårligere habitat

for fisk.
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Appendiks tabell 1. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i mai 1988.

Art/dyp

Bivalvia
Pisidium sp.

Igler
H. stagnalis

Døgnfluer
S. aestivalis
Siphlonurus sp.
Baetis sp.

Område
0,52

29

2

4

1Område
0,52

17

2
1

Kajak

2Område
0,52

21

3Område 4
0,52

Appendiks tabell 2. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i juli 1988.

S arke røver

Art Område 1 Område 2 Område 3 Område 4

Flatmark
C. alpina 1

Bivalvia

Døgnfluer
S. aestivalis1
S. lacustris7
Siphlonurus sp.1
B. rhodani
Baetis sp.1

1
1

8
4

Steinfluer
A. sulcicollis 2
L. hippopus 3

Vårfluer
R. nubila 1
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Appendiks tabell 3. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i juni 1989.

Kajak

Område 1 område 2 Område 3
Art/dyp 0,5 2 0,5 2 0,5 2

Døgnfluer
S. aestivalis 1
S. lacustris 1

Vårfluer
Oxyethira sp. 1

Appendiks tabell 4. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i juni 1989.

S arke røver

Art Område 1 Område 2 Område 3

Døgnfluer
inopinatus42

S. aestivalis3432
S. lacustris2625

muticus1
Baetis sp.2

35
25

Appendiks tabell 5. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i juni 1991.

Kajak

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4
Art/dyp 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2

Døgnfluer
horaria 1

Vårfluer
Apatania sp. 1
Potamophylax sp. 3
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Appendiks tabell 6. Påviste arter i Myrkdalsdeltaet i juni 1991.

Art

Døgnfluer
L. vespertina

Område 1Område

S arke røver

2Område 3Område 4




1




Heptagenia sp. 8




1




A. inopinatus 19




6




S. aestivalias 1 5 19




S. lacustris 17 42 91 3
S. alternatus 4 32




Siphlonurus sp.




1




B. rhodani




2




1
B. muticus





Baetis sp. 30 15 40




Steinfluer





A. sulcicollis




3




1
B.risi




4




1
L. nigra





2
Leuctra sp.




2




N. cinerea




17




11
P. meyeri




8




3

Vårfluer





Apatania sp. 1





Potamophylax sp.




3




P. conspersa





1
L. centralis




1 1
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