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1. 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 tekniske inngrep har redusert livsmulighetene. Programmet er
finansiert over statsbudsjett og koordineres av NVEs natur- og miljøseksjon.

Studier av terskler har stått sentralt både i det tidligere Terskelprosjektet og i det nåværende
Biotopjusteringsprogrammet. Det har vært lagt spesiell vekt på langtidsvirkninger. Den
nåværende rapport tar for seg materiale av fåbørstemark, samlet inn i perioden 1976-1989.
Fåbørstemark er en gruppe som tidligere har fått lite oppmerksomhet på grunn av manglende
taksonomisk ekspertise. Denne rapporten er derfor et viktig bidrag for å øke kunnskap om
endringer som finne sted etter bygging av terskler i regulerte vassdrag.

Forfatterne vil spesielt takke Ø. A. Schnell for all hjelp og samarbeid. Videre takkes Å. Brabrand
og S. J. Saltveit (LFI, Oslo) og G. Halvorsen (NINA, Oslo) for kritisk gjennomlesning av
manuskriptet. G. G. Raddum og A. Fjellheim (LFI, Bergen) takkes for velvillig assistanse, og B.
Meidell og I. K. Steen-Hansen (Zoologisk museum, Bergen) for hjelp med å finne fram
materialet.

Haavard Østhagen
seksjonssjef John E. Brittain
natur- og miljøseksjonen prosjektleder
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2. SAMMENDRAG

Eksingedalselva ble regulert i 1972. Det ble anlagt en terskel ved Ekse i 1973 for å øke
vanndekket areal. Dette medførte redusert vannhastighet og økt sedimentasjon i terskelbassenget.
Effekten av dette på utviklingen av fåbørstemarksamfunnet har blitt undersøkt ved å analysere
materiale innsamlet i 1976, 1984, 1988 og 1989. Materialet er fra tre stasjoner; T2 nederst og T3
midt i terskelbassenget, og T5 som er referansestasjon i elva oppstrøms bassenget.

Mengde og sammensetning av fåbørstemark i terskelbassenget endret seg markert over tid.  I  elva
ovenfor bassenget var det ingen markerte endringer.

I 1976 var det lite akkumulert partikulært materiale i terskelbassenget. Sammensetningen av
fåbørstemark var den samme i bassenget som i elva oppstrøms, med dominans av  Cognettia
sphagnetorum  og  Stylodrilus heringianus. Tubifex tubifex  ble bare funnet nær bredden nederst i
bassenget. Tettheten av fåbørstemark var lavere i bassenget enn i elva oppstrøms.

I 1984 var forholdene i terskelbassenget mer innsjøpreget med store tettheter av fjærmygglarver.
T. tubifex  var tallrik, og dominerte i nedre del av bassenget.  S. heringianus  var vanligst på det
grovere substratet i midtpartiet.  Lumbriculus variegatus  og flere arter fra familien Naididae var
vanlige. Tettheten av fåbørstemark var større i bassenget enn i elva ovenfor, hvor fåbørstemark-
faunaen var omtrent uendret siden 1976. Tettheten av fåbørstemark i bassenget var ikke særlig
høy, trolig var det en effekt av konkurranse og predasjon fra fjærmygglarver, samt begrenset
næringstilgang.

Sammensetningen av fåbørstemark i 1988 lignet den i 1984. I bassenget dominerte  T. tubifex,
spesielt langs breddene.  I  midtpartiet av bassenget lignet faunaen den i elva oppstrøms bassenget,
fordi disse områdene var mer strømutsatt og hadde mindre akkumulert materiale.

Stor vannføring i 1989 førte til utspyling av de akkumulerte løsmassene i bassenget, og med det
mesteparten av den velutviklete fjærmyggfaunaen. Fåbørstemark virket mindre utsatt for
utspyling. Mengden og sammensetningen av fåbørstemark endret seg lite, bortsett fra at den
rheofile arten  Nais alpina  ble vanlig i bassenget.
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3. ENGLISH SUMMARY

The river, Eksingedalselva was regulated in 1972. A weir was built at Ekse in 1973. This
reduced water velocity and increased sedimentation in the weir basin. The effects of this on the
development of the oligochaete community have been studied by analysing the material collected
in 1976, 1984, 1988 and 1989. The material is from three stations: T2 in the lower part of the
weir basin, T3 in the middle of the basin and the reference station T5 located in the river
upstream of the weir basin.

In the weir basin the density and composition of the oligochaete fauna changed markedly over
time, while there were no obvious changes in the river upstream.

In 1976 there was still little accumulated organic matter in the weir basin and the oligochaete
community was the same in the basin as upstream, with a dominance of  Cognettia sphagnetorum
and  Stylodrilus heringianus. Tubifex tubifex  was only recorded near the shoreline in the lower
part of the weir basin. The density of oligochaetes was lower in the basin than in the river
upstream.

In 1984 conditions in the weir basin were more lacustrine and with high densities of
chironomids.  T. tubifex  became more numerous and dominated in the lower part of the weir
basin, while  S. heringianus  was most common on the larger sized substrate in the central parts of
the basin.  Lumbriculus varigatus  and several species of Naididae were also common. The density
of oligochaetes was now greater in the basin than the river upstream, where the oligochaete fauna
was more or less unchanged since 1976. However, the density of oligochaetes was not especially
high in the basin, probably due to competition and predation from chironomids as well as
nutrient limitation.

The species composition in 1988 was similar to 1984, with a dominance of  T. tubifex,  especially
near the banks in the basin. In the central part of the basin the fauna was similar to the river
upstream as these areas were more subject to currents and had less accumulated organic matter.

The floods in 1989 resulted in removal of the accumulated material in the basin and with it most
of the well-developed chironomid fauna. There was, however, little effect on the oligochaete
fauna, demonstrating that they are able to withstand flushing. The density and species
composition of the oligochaetes changes little, except that the rheophilic species  Nais alpina
became common in the weir basin.
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4. INNLEDNING

Terskler blir plassert i regulerte elver med redusert vannføring for å øke vanndekket areal. Dette
gjøres av estetiske årsaker og for å øke tilgjengelig areal for fisk. Tersklene har en rekke effekter
på vannmiljøet. Viktigst er reduksjon av vannhastigheten ovenfor terskelen. Det blir dannet et
terskelbasseng med økt sedimentasjon av organisk materiale og finpartikulært uorganisk
materiale. Begroingsforholdene vil bli endret. Temperatur, strøm og turbulensforhold vil også
endre seg.

Substratets karakter, stabilitet og innhold av organisk materiale er blant de viktigste faktorene
som påvirker mengde og sammensetning av bunndyr i rennende vann. Stabile, heterogene
substrattyper har vanligvis den rikeste faunaen.

I rennende vann har ofte grus og stein høyest tetthet av bunndyr (Ward 1992). Sandet substrat er
ustabilt og har ofte lavt innhold av organisk materiale. Økt sedimentasjon av finpartikulært
materiale vil kunne føre til at interstitialrom i substratet tettes til. Dette vil redusere antallet av
habitater, og forringe kvaliteten på habitatene for bunnfaunaen. Vanngjennomstrømningen i
substratet vil bli redusert og dermed også tilførselen av oksygen. Økende nedsilting vil også
redusere epilittisk algebegroing og dermed fjerne næringsgrunnlaget for bunndyr som ernærer
seg ved å skrape kiselalger av steinoverflater. Begroinger av mose og trådformete alger kan også
bli redusert ved nedsilting.

Mange bunndyr er imidlertid tilpasset graving i fint substrat. Disse artene vil øke i antall når
andelen av silt og sand i substratet tiltar. Hvis øvrige forhold ligger til rette kan de opptre i store
tettheter. Dette gjelder spesielt mange arter av fjærmygglarver (Chironomidae) og fåbørstemark
(Oligochaeta) fra familien Tubificidae (Nuttall 1972, Nuttall og Bielby 1973). Diversiteten går
ofte ned ved slike forhold, selv om tettheten av dyr kan stige. Næringstilbudet for fisk blir
redusert ved at tilgjengeligheten av næringsdyr avtar.

Fåbørstemark (Oligochaeta) er en av de vanligste dyregruppene i ferskvann. De har i liten grad
blitt artsbestemt i undersøkelser av bunnfauna. Kunnskap om deres økologi er derfor begrenset.
Mange av de vanlige artene graver i bløtt substrat. Mange arter finnes også i rennende vann der
de gjerne lever i tilknytning til begroing eller i små hulrom i substratet (interstitiale hulrom). En
endring fra et steinet, lotisk miljø til mer lentiske forhold med sedimentering av finere materiale
vil føre til endringer i både antall og artssammensetning av fåbørstemark.

Mengde og sammensetning av fåbørstemark har vist seg å reflektere kvalitet og kvantitet av
tilført organisk materiale, mikrobiologiske forhold og oksygenforholdene i substratet.
Fåbørstemarkfaunaen har derfor vist seg nyttig til å vurdere graden av organisk belastning
rennende vann (Brinkhurst 1965, Bremnes 1986).

Generelt øker tettheten av fåbørstemark ved økende organisk belastning, og artssammen-
setningen endres. Andre faktorer kan imidlertid også føre til lignende endringer i
fåbørstemarkfaunaen. Terskelbassenget ved Ekse gir en god anledning til over tid å studere
effektene på fåbørstemarkfaunaen av redusert vannføring, vannhastighet og økt sedimentasjon.
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Det har ikke tidligere blitt utført slike suksesjonsstudier på fåbørstemark etter inngrep i vassdrag
i forbindelse med reguleringer.

Tilstedeværelse av andre bunndyr vil virke inn på fåbørstemark gjennom predasjon og/eller
konkurranse (Milbrink 1973). Interaksjoner mellom fåbørstemark og fjærmygglarver er kjent
(Loden 1974).

Flere arter fåbørstemark er trolig viktige som næring for laksefisk (Popchenko 1971, Aarefjord et
al. 1973), selv om de ofte i liten grad blir funnet i analyser av mageinnholdet. Fåbørstemark har
få kitiniserte strukturer. De kan derfor være vanskelige å lokalisere og kvantifisere i mageprøver.
Funn av parasitter som har fåbørstemark som mellomvert uten at fåbørstemark er funnet i
mageinnholdet viser at gruppen lett blir underestimert (Kennedy 1969). Flere av de vanligste
artene av fåbørstemark er store. Økt tetthet av fåbørstemark i forbindelse med bygging av terskler
kan være en fordel for fisk. Produksjonen av fisk i terskelbassenget ved Ekse var god (Andersen
1983, Karlsen 1988), og dette antyder at de dominerende bunndyrgruppene, fjærmygglarver og
fåbørstemark, er god næring for ørret.

Eksingedalsvassdraget i Hordaland ble regulert i 1972, og vannføringen ble på årsbasis redusert
med 75 %. I 1973 ble det anlagt en terskel ved Ekse, og det ble dannet et terskelbasseng.
Bunndyr og fisk i terskelbassenget er undersøkt regelmessig siden 1975-76.

Bunndyrmateriale ble første gang innsamlet i 1975-76. Terskelbassenget var da relativt nytt og
akkumulering av finpartikulært materiale var liten. Bunndyrproduksjonen var lav i bassenget
sammenlignet med strykstrekningene fordi mange insektlarver som foretrekker rennende vann
manglet i bassenget (Bækken et al. 1984). Nye innsamlinger ble foretatt i 1984 og 1988-89. Da
hadde bunndyrproduksjonen i bassenget økt sterkt, vesentlig på grunn av gravende former,
spesielt fjærmygglarver og fåbørstemark (Fjellheim et al. 1989, 1992).

Sommeren og høsten 1989 var vannføringen i Eksingedalselva uvanlig stor. Dette førte til
endringer i bunndyrfaunaen og utspyling av mye akkumulert materiale (Fjellheim et al. 1992).

Fåbørstemark har vist seg å være et viktig faunaelement i Eksingedalselva, spesielt i
terskelbassenget, der de antallsmessig kan utgjøre mer enn halvparten av bunnfaunaen (Fjellheim
et al. 1989, 1992). Materialet av fåbørstemark har hittil ikke blitt artsbestemt. Ved å
artsbestemme det foreliggende fåbørstemarkmaterialet ønsket vi å studere følgende:

Effektene på fåbørstemarksamfunnet av redusert vannhastighet, økende akkumulering av
finpartikulært materiale og stabilisering av sedimentene.

Suksesjonen i fåbørstemarksamfunnene på to transekter i terskelbassenget sammenlignet med
et referansetransekt ovenfor bassenget.

Effekten av en periode med stor vannføring gjennom terskelbassenget etter en lengre periode
med liten vannføring.
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Hvilken fåbørstemarkfauna som er tilstede i norske, næringsfattige regulerte elver, og i hvilken
grad de endrer seg over tid.

OMRÅDEBESKRIVELSE

Eksingedalsvassdraget ligger i Nord-Hordaland i Vaksdal kommune nordøst for Bergen (Fig. 1).
Den undersøkte terskeldammen ligger 560 m o.h., på Ekse øverst i Eksingedalen. Vassdragets
nedbørfelt er 401,3 km2.  I  1972 ble vassdraget regulert og ved Ekse er normalt 75% av
nedbørfeltet overført til Evanger Kraftstasjon i nabovassdraget. Det undersøkte terskelbassenget
har en lengde på ca. 370 m og en gjennomsnittsbredde på ca. 30 m. Gjennomsnittsdypet er 0,51
m med et maksimaldyp på 1,2 m (Fjellheim et al. 1992). Bassengets areal er på ca. 1.2 ha, men
ved lave vannføringer er vanndekket areal normalt noe mindre.

Etter reguleringen varierer vannføringen normalt mellom 0,2 og 15 m3/s (Fjellheim et al. 1989). I
1975-76 var vannføringen 24 m3/s i begynnelsen av oktober 1975, og hadde et maksimum på 31
m3/s i begynnelsen av juli 1976 (Bækken et al. 1981a). Fra 1983-84 mangler vannføringsdata,
men vannføringen var liten (Fjellheim, pers. medd.).  I  1988 var vannføringen liten, med et
årsgjennomsnitt på 1,09 m3/s og en maksimalverdi på 12 m3/s. I 1989 var årsgjennomsnittet 5,22
m3/s med en maksimalverdi på 54 m3/s. Sommervannføringen i 1989 var høyere enn normal
vannføring før reguleringen (Fjellheim et al. 1993).

Fåbørstemarkfaunaen ble undersøkt ved tre transekter (Fig. 2). Transekt 2 (T2) ligger like
ovenfor terskelen, transekt 3 (T3) ligger litt nedenfor midten av bassenget, mens transekt 5 (T5)
ligger i strykstrekning oppstrøms bassenget.

Det finnes lite data om substrat og bunnforhold.  I  1976 ble bunnforholdene i terskelbassenget
beskrevet som varierende, med fin sand og silt i den nedre delen, og med sand og småstein i den
øvre delen. I de dypeste partiene var det ansamlinger av organisk materiale. Ovenfor og nedenfor
bassenget var sedimentet mye grovere og besto hovedsaklig av stein (Bækken et al. 1981a). I
1989 var det unormalt høy vannføring, noe som førte til stor utspyling av oppsamlet organisk
materiale (Schnell upubl.).

Ved befaring i terskelbassenget sommeren 1994 ble de tre transektene vadet og bunnforholdene
beskrevet ved bruk av vannkikkert (Tab. 1). Bunnsubstratet på alle tre transektene besto hoved-
saklig av forskjellige sammensetninger av sand, grus og stein. I terskelbassenget var innslaget av
større stein størst på T3 og minst på T2. Silt og algebelegg var størst ved breddene, spesielt på
T2. På T5 var det ikke siltbelegg, mens algebelegget her var mer jevnt fordelt i hele transektet.
Det var små variasjoner i mosebegroingen innen transektene og også mellom transektene.
Ansamlingen av alloktont organisk materiale var høyest ved breddene, spesielt på T2, noe mindre
på T3 og lite på T5. Befaringer gjort av Schnell (upubl.) i 1988 stemmer i store trekk med
beskrivelsene ovenfor, mens det etter den store vannføringen i 1989 ble funnet sterkt reduserte
mengder av organisk materiale i dette året og i 1990 på T2 og T3 (Schnell upubl.). På T5 var
bunnforholdene mindre påvirket av den unormalt høye sommervannføringen i 1989. Befaringen i
1994 viste at organisk materiale igjen var akkumulert i bassenget etter utspylingen i 1989.
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De vannkjemiske forhold i Eksingedalselva regnes som typiske for lite forsurete vassdrag på
Vestlandet. Det er lite løste salter og lav ledningsevne (Fjellheim et al. 1989). Vassdraget er
generelt næringsfattig, men lokalt kan det være tilsig fra landbruk og husholdning som kan gi
lokale gjødseleffekter. I terskelbassenget gjør dette seg mest gjeldende på nordbredden. I 1988
ble det fra lokalt hold klaget over økt begroing i elva (Fjellheim et al. 1992).

Vanntemperaturen om vinteren var tilnærmet konstant 0 0C. Sommertemperaturen var sjelden
over 14 0C. Elva var vanligvis isdekket fra midten av november til mai (Fjellheim et al. 1989).
For ytterligere informasjoner om fysiske og kjemiske forhold, henvises det til Bækken et al.
(1981d) og Fjellheim et al. (1987).

Land- og vannvegetasjonen er beskrevet av Fredriksen (1980), mens betydningen av alloktont
materiale som energitilførsel til terskelbassenget er vurdert av Bækken et al. (1979). Evertebrat-
samfunnene har tidligere blitt kartlagt i en rekke undersøkelser (Andersen et al. 1978, Bækken
1981, Bækken et al. 1981a,c, Bækken et al. 1984, Halvorsen et al. 1982, Schnell 1988, Fjellheim
et al. 1987, Fjellheim et al. 1989, Fjellheim et al. 1992, Fjellheim et al. 1993). Ørret (Salmo trutta

L.) er eneste fiskeart i området, og i terskelbassenget fins en tett bestand (Andersen 1983, Hagala
1983, Evensen 1984, Andersen et al. 1986, Fjellheim et al. 1990).
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Tabell 1. Substrat- og begroingsforhold på transekt 1 og transekt 2 (T1 og T2) i terskelbassenget på Ekse, og på
transekt 3 (T3) i elva oppstrørns basSenget, i juli 1994.

Innslag av Steinbelegg Mose- AlloktonDominerende

Dyp substrat

0,7 sand/grus/stein

0,8 sand/grus/stein

1 grus/stein

1 grus/stein

0,8 grus

0,8 grus

0,8 sand/grus/stein 


Stein

(d 1 cm)

4-10

4-8

3-7

3-5

3-7

2-3

2-5

større stein silt/alger

)00</X(X

XX/X

X/X

-/-

-/-

x -/-

-/-

begroing org.mat.

XX XX

XX XXX

X XXX

X XXX

X X

X X

X

T2

2

7

13

18

23

28

33

sand/grus/stein

sand/grus/stein

38

43

1

0,9

2-5

4-12

-/- XX

XXX/X xx xx

T3

1

6

11  

16

21

26

30

Dyp (m

0,8

0,9

1

1,1

0,9

1

0,8

Dominerende

substrat

sand/stein

sand/grus/stein

sand/grus/stein

grus/stein

sand/grus/stein

sand/grus/stein

sand/grus/stein

Stein

(d i cm

4-8

2-5

3-6

3-7

5-8

6-15

3-6

Innslag av Steinbelegg Mose- Allokton1

større stein silt/alger begroing org.mat.

X XXX/X XXX XXX

X -/- X XX
X X/- X X
X

X

xx
xx

X)0(

X)0(

T5 Dyp

2  0,6 


6  0,7

10  0,7

14  0,6 


18  0,6

22  0,5

26  0,6

Dominerende

substrat

stein

grus/stein

grus/stein

grus/stein

stein

sand/grus/stein

sand/grus/stein:

Stein Innslag av Steinbelegg Mose- Allokton
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MATERIALE OG METODE

Fåbørstemarkmaterialet ble innsamlet og sortert av Laboratorium for ferskvannsøkologi og
innlandsfiske (LFI) i Bergen. Det artsbestemte materialet er fra transekt 2 (T2), transekt 3 (T3) og
transekt 5 (T5) (Fig. 2) og er innsamlet i periodene des. 1975-nov. 1976, des. 1983-nov. 1984,
mai-nov. 1988 og mai-nov. 1989. I 1975/76 ble det tatt prøver fra 10 stasjoner jevnt fordelt over
hvert transekt, mens det seinere ble tatt prøver fra 6 stasjoner i hvert transekt. Prøvene ble
innsamlet 7 ganger i den isfrie perioden hvert år. Ved hver innsamling ble det tatt en prøve fra
hver stasjon. Stasjonene i transektene er nummerert fra nordbredden til sydbredden.

Bunndyrprøvene ble sugd opp med en vakuumpumpe fra et PVC-rør som ble presset ned i
sedimentet. Prøvene ble videre silt gjennom en duk med maskevidde 250 im og konservert i
etanol. I laboratoriet ble prøvene sortert under lupe og fåbørstemarkmaterialet ble videre
oppbevart i etanol. En nærmere beskrivelse av prøvetaknings-metodikk og utstyr er gitt i Bækken
et al.(1981a).

Fåbørstemarkmaterialet er artsbestemt etter Brinkhurst (1971) og Brinkhurst og Jamieson (1971).
Mikroskoppreparater er laget etter metodikk beskrevet i Brinkhurst (1971).

RESULTATER

7.1 Generelt

Gjennomsnittlig antall pr. m2 av de u1ike taxa av fåbørstemark for hvert enkelt transekt og
innsamlingstidspunkt er ført opp i Tab. 2 (Appendiks). De gjennomsnittlige totale tetthetene for
bunndyr er vist i Fig. 3A - 5A sammen med andelen av fåbørstemark. Gjennomsnittlig sammen-
setning av hovedgrupper av bunndyr er vist i Fig. 3B - 5B, og gjennomsnittlig sammensetning av
fåbørstemark er vist i Fig. 3C - 5C. Gjennomsnittsverdiene for hvert transekt og år er vist i Fig.
10 - 21(Appendiks).

I alle fire undersøkelsesperiodene var fjærmygglarver og fåbørstemark antallsmessig de
dominerende gruppene, bortsett fra ved enkelte tidspunkt på T5, hvor også døgnfluer var viktige.

Tilsammen ble det påvist 19 taxa av fåbørstemark fra fem familier, samt en slekt fra klasse
Aphanoneura.

Fra familien Tubificidae ble det funnet tre arter. De aller fleste var juvenile individer med
hårbørster, og kunne ikke med sikkerhet bestemmes til art. De få kjønnsmodne som ble funnet av
denne typen var  Tubifex tubifex  (Miiller, 1774). Det ble derfor antatt at de juvenile individene
tilhørte denne arten.  Spirosperma ferox  (Eisen, 1879) kan identifiseres også som juvenil. Det ble
også påvist enkelte  Tubifex ignotus  (Stolc, 1886). Disse ble kun funnet i lite antall.

Arter fra familien Enchytraeidae var ofte viktige innslag i faunaen. De fleste var større arter fra
slekten  Cognettia,  trolig  C. sphagnetorum  (Brenda Healy pers. comm.). I tillegg var det også
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mindre innslag av andre, lignende arter (bl.a.  Mesenchytraeus  sp.). Denne gruppen blir likevel
omtalt som  C. sphagnetorum  (Vejdovsky).

En annen viktig slekt var  Cernosvitoviella.  Artene i denne slekten er små, og ble ikke videre
bestemt.

Familien Naididae var representert med flest arter, men oftest i lite antall. Nais-artene var som
regel vanligst, og de fleste ble kalt  N. communis  (Piguet, 1906). Denne arten er vanskelig å skille
fra  N. variabilis  (Piguet, 1906), og materialet fra Ekse kan like gjerne bestå av denne arten, eller
en blanding av begge arter. For enkelhets skyld blir disse videre omtalt som  N. communis.  To
andre Nais-arter ble funnet, hvorav  N. alpina  (Sperber, 1948) kunne være tallrik, mens bare
enkelteksemplarer av  N. barbata  (Miiller, 1773) ble funnet.  Chaetogaster diastrophus
(Gruithuisen, 1828),  Uncinais uncinata  (Ørsted, 1842) og  Specaria josinae  (Vejdovsky, 1883)
kunne tidvis være tallrike.  Chaetogaster diaphanus  (Gruithuisen, 1828),  Paranais  sp.,  Pristina
sp. og  Vejdovskyella comata  (Vejdovsky, 1883) var sjeldne i materialet.

Fra familien Lumbriculidae ble  Lumbriculus variegatus  (Miiller, 1774) og  Stylodrilus
heringianus  (Claparède, 1862) funnet. Spesielt sistnevnte var vanlig.

Meitemark fra familien Lumbricidae var fåtallige, de fleste var vannmeitemarken  Eiseniella
tetraedra  (Savigny, 1826).

I tillegg ble det funnet en slekt fra familien Aelosomatidae  (Aelosoma  sp.). Denne familien ble
tidligere regnet til Oligochaeta, men er nå skilt ut som egen klasse, Aphanoneura (Brinkhurst
1982).

7.2 1975-76

Den totale bunndyrtettheten var lavest på T2, økte noe på T3, og var høyest på T5 gjennom hele
perioden. På T2 og T3 var den totale tettheten mindre enn 10 000 dyr pr. m2, mens den på T5
vanligvis var mellom 10 000 og 20 000, bortsett fra i november 1976 da tettheten var nærmere
60 000 pr. m2.

Fåbørstemarkenes andel av bunndyrfaunaen på T2 lå på 20-40% gjennom perioden, mens den
varierte mellom 20 og 50% på T3. T5 viste større variasjon, fra ca. 5% til nærmere 50%. Den
laveste andelen av fåbørstemark på T5 var i november 1976, hvor den samlete tettheten av
bunndyr var meget høy. Årsaken til dette var store mengder fjærmygg og tildels også døgnfluer.
Høyest tetthet av fåbørstemark i perioden ble funnet på T5 i april 1976, med omlag 8000 pr. m2.

Antall og fordeling på hovedgrupper av bunndyr viste liten variasjon gjennom året, bortsett fra
den uvanlig høye tettheten på T5 i november 1976.

Den dominerende fåbørstemark på alle tre transektene gjennom hele perioden var  C.
sphagnetorum,  som utgjorde mellom 50 og 80% av fåbørstemarkfaunaen.  Cernosvitoviella  sp.
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var mest utbredt på T5, hvor de kunne utgjøre opp mot en tredel av fåbørstemarkfaunaen. De var
også jevnt tilstede på T2, med opptil 20% av faunaen. På T3 var de sjeldne.

Av lumbriculidene var  S. heringianus  mest tallrik. Gjennom hele perioden på alle tre transektene
var arten et fast innslag på mellom 10 og 30% av fåbørstemarkfaunaen.  L.  variegatus  var fåtallig,
og ble helst funnet på T2, i mindre grad på T3, og kun i et enkelt eksemplar på T5.

Arter fra familien Tubificidae var fåtallige i materialet fra 1975-76. De aller fleste var små,
juvenile individer av  T.  tubifex.  De fleste ble funnet på T2, hvor de kunne utgjøre opptil 7% av
faunaen. De ble også funnet i lite antall på T3, mens de ikke ble funnet på T5.  S. ferox  var
fåtallig på T5, og ble ikke funnet på T2.

Arter fra familien Naididae var fåtallige, de fleste var  C. diastrophus . I  oktober 1976 utgjorde
arten mer enn 10% av faunaen både på T3 og T5.  N. communis  var også jevnt tilstede i lite antall.
Seks andre arter ble funnet i meget lite antall, oftest på T2.

Fra familien Lumbricidae ble  E. tetraedra  funnet enkeltvis på T2 og T5.

Arter fra familien Aelosomatidae var fåtallige, og ble oftest funnet på T5.

7.3 1983-84.

I 1983-84 var det flere forskjeller i faunaen sammenlignet med 1975-76. Jevnt over var tetthetene
av bunndyr høyere, spesielt på T2 og T3. Et unntak var desember 1983 hvor tettheten av bunndyr
var lav på alle transektene. På de øvrige tidspunktene lå tetthetene mellom 10 000 og 20 000 pr.
m2 på T2, mellom 15 000 og 45 000 på T3. T5 hadde nå de laveste tetthetene, mellom 5000 og
20 000 pr. m2 .

Fjærmygglarver og fåbørstemark var de viktigste gruppene, særlig på T2 og T3. Andelen av
fåbørstemark var generelt noe lavere enn i 1975-76. Årsaken var en sterk økning i tetthetene av
fjærmygglarver, som kunne utgjøre nærmere 90% av faunaen på T3 og T5. Fåbørstemark var
viktigst på T2, med opptil 50% av faunaen. På T3 og T5 var andelen av fåbørstemark
henholdsvis under 20% og under 10% av faunaen.

Gjennom året hadde T2 og T3 en betydelig variasjon i artssammensetningen, mens variasjonen
var liten på T5. I desember 1983 var sammensetningen lik på alle tre transektene, bortsett fra
enkelte tubificider på T2 og T3. Faunaen besto av  S. heringianus, C. sphagnetorum  og
Cernosvitoviella  sp., og lignet faunaen i 1975-76.

Utover sommeren 1984 endret faunaen på T2 seg markert, med dominans av  T.  tubifex.  L.
variegatus  ble tallrik, mens Enchytraeidae-artene ble sterkt redusert. Den totale tettheten av
fåbørstemark på T2 økte imidlertid lite.
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Tendenser til samme utvikling ble registrert på T3, men økningen av  T. tubifex  var mindre, og
enchytraeidene forble viktige. Om sommeren var  N. communis  vanlig på T3 og utgjorde opptil
10% av fåbørstemarkfaunaen.

T5 hadde en lignende sammensetning som i 1975-76, med dominans av enchytraeider og  S.
heringianus.  Tettheten var imidlertid lavere i 1983-84.

7.4 1988.

I 1988 var tettheten av bunndyr høyere på alle tre transektene, sammenlignet med de to
foregående undersøkelsene. Årsaken var store tettheter av fjærmygglarver, spesielt på T2 og T3.
Tettheten av fåbørstemark var omlag den samme på T2 og T3 som i 1983-84 , mens den på T5
var høyere. På T5 var det også innslag av steinfluer og døgnfluer (ca. 10%).

På T2 var fåbørstemarkfaunaen stort sett dominert av fire arter: T  tubifex, L. variegatus, S.
heringianus  og  C. sphagnetorum.  I august var dessuten tre arter fra familien Naididae tallrike;  C.
diastrophus, S. josinae  og  U. uncinata.  Om høsten ble det også funnet endel  N. communis.

På T3 var artssammensetningen noe mer varierende gjennom året. Vanligste art var  S.
heringianus. T. tubifex  var også vanlig, men mindre tallrik enn på T2.  L. variegatus  var vanlig
hele året. Arter fra familien Naididae var mer tallrike enn på T2, spesielt i august, hvor  U.
uncinata  var vanlig, men også  C. diastrophus  og  N. communis.  På seinhøsten var  N. alpina
vanlig.

Fåbørstemarkfaunaen på T5 lignet den i 1975-76 og 1983-84, med dominans av C.
sphagnetorum  og faste innslag av  S. heringianus  og  Cernosvitoviella  sp. Om høsten ble det også
funnet endel  N. alpina  og  N. communis.

7.5 1989.

I 1989 lå tetthetene av bunndyr i mai og juni på samme nivå som i 1988. Etter dette avtok
tetthetene på grunn av sterk økning i vannføringen. I mai og juni var det fortsatt dominans av
fjærmygglarver på T2 og T3. Seinere avtok andelen av fjærmygg kraftig. Andelen av
fåbørstemark og steinfluer økte. På T5 var forholdene mer stabile.

På T2 var fåbørstemarkfaunaen omlag som i 1988, bortsett fra et innslag av  N. communispå 5-
15%. Utover høsten økte også andelen av  N. alpina,  til nesten 20% i november.

Artssammensetningen på T3 lignet T2, men hadde en lavere andel av  T. tubifex.  Dessuten var  N.
communis  blitt vanlig med opptil 35% av fåbørstemarkfaunaen.  N. alpina  ble et viktig element
utover høsten også på T3.
På T5 var sammensetningen omlag som tidligere, bortsett fra at andelen av  Cernosvitoviella  sp.
var liten, mens andelene av  N. alpina  og  N. communis  hadde økt.
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Figur 3. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T2 i
terskelbassenget for hver av de fire undersøkelsesperiodene.
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7.6 Fordelingen i elvetverrsnittet.

Den gjennomsnittlige fordelingen av fåbørstemark i elvetverrsnittet på hvert av de tre transektene
for hver undersøkte periode er vist i Fig. 6 - 9.

I 1975-76 var fordelingen av fåbørstemark omlag den samme på alle transektene (Fig. 6). Et
unntak var  T. tubifex  som stort sett ble funnet på nordbredden ved T2 og T3. På T2 var også  C.
diastrophus  og  L. variegatus  vanligst ved nordbredden.

I 1983-84 var også fordelingen omlag den samme over transektene (Fig. 7).  T. tubifex  ble funnet
stor tetthet over hele tverrsnittet på T2, mens den var mest tallrik mot sørbredden på T3. På
transekt T2 og T3 var  L. variegatus  fordelt over hele tverrsnittet.

I 1988 var det klare forskjeller i sammensetningen av fåbørstemark på ulike steder i
elvetverrsnittet (Fig. 8). Dette gjaldt særlig T2, hvor  T. tubifex  var vanligst ved breddene, særlig
ved nordbredden hvor arten dominerte. På de midtre partiene i T2 var 7'.  tubifex  fåtallig, og
faunaen lignet den på T5. T3 hadde et lignende mønster, men andelene av  T. tubifex var  betydelig
lavere enn på T2. På T3 var det mindre forskjeller i tverrsnittet enn på T2. Av naididene var  U.
uncinata, S. josinae  og  C. diastrophus  vanligst i den nordre de1en av tverrsnittet, mens  N.
communis  dominerte i sørdelen.  N. alpina  ble bare funnet i midtpartiet. T5 hadde en lignende
fordeling som i 1975-76 og 1983-84, bortsett fra et innslag av  Nais-arter,  som var mest markert
mot sørbredden.

Artsfordelingen på T2 i 1989 lignet den i 1988; med dominans av  T. tubifex  langs breddene (Fig.
9). Innslaget av Nais-artene var større.  N. communis  var mest tallrik mot breddene, mens  N.
alpina  ble funnet i de sentrale partiene. T3 hadde også en lignende fordeling som i 1988, bortsett
fra forskjeller i sammensetningen av arter fra familien Naididae.  U. uncinais  og  C. diastrophus
var nesten borte i hele elvetverrsnittet, mens Nais-artene overtok.  N. communis  var vanlig over
hele tverrsnittet, mest tallrik ved breddene.  N. alpina  var mest utbredt i midtpartiet. T5 hadde en
lignende sammensetning som tidligere, bortsett fra store innslag av de to Nais-artene. Disse
artene viste ingen tydelige preferanser med hensyn til plasseringen i elvetverrsnittet på T5.
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Figur 7. Gjennomsnittlig prosentvis sammensetning i 1984 av fåbørstemark på 6 punkter i to tverrsnitt av
terskelbassenget (T2 og T3), og i et tverrsnitt av elva ovenfor terskelbassenget (T5).
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Figur 9. Gjennomsnittlig prosentvis sammensetning i 1989 av fåbørstemark på 6 punkter i to tverrsnitt av
terskelbassenget (T2 og T3), og i et tverrsnitt av elva ovenfor terskelbassenget (T5).
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8. DISKUSJON

8.1 Artenes fordeling.

Familie Tubificidae

Tubificidae har mange gravende arter. økende sedimentasjon vil være en fordel for disse artene.
Tubificidene ernærer seg av bakterier. Organisk forurensning vil endre bakteriefloraen til fordel
for mange av artene (Coler et al. 1967, Brinkhurst og Jamieson 1971, McMurtry et al. 1983).
Skal tubificider anvendes til overvåkning av forurensning er det viktig å kjenne til andre faktorer
som kan føre til en tetthetsøkning.

To arter fra familien Tubificidae ble påvist med sikkerhet, Spirosperma ferox og Tubifex tubifex.
Det ble også funnet noen individer som ble bestemt til Tubifex ignotus, men ingen kjønnsmodne
eksemplarer ble påvist. Fordelingen av denne arten ble ikke videre diskutert, da juvenile stadier
kan være meget like T. tubifex.

S. ferox var hele tiden fåtallig og ble funnet spredt på alle transektene i alle fire periodene. I de to
første periodene ble arten vesentlig funnet på T5, mens i 1988-89 ble den funnet på T2 og T3,
men ikke på T5.

S. ferox foretrekker innsjøer og er sjelden i rennede vann (Milbrink 1983). Arten kan også
forekomme i roligflytende elver, hvor substratet ikke er for ustabilt. S. ferox er trolig vanlig
utbredt i oligotrofe innsjøer i hele Norge (Bremnes og Sloreid 1994). I terskelbassenget med
redusert vannhastighet og økende innsjøpreg var det derfor forventet en økning i tetthetene av S.
ferox. Dette skjedde ikke, og S. ferox forble en sjelden og sporadisk art. Terskelbassenget er
grunt og effekter av isgang om vinteren og en viss variasjon i vannføringen medførte trolig for
ustabile forhold for denne arten. S. ferox regnes for en relativt oksygenkrevende rentvannsart
(Milbrink 1983), men den konstante tilstedeværelsen av den oksygenkrevende arten Stylodrilus
heringianus viste at oksygenforholdene i terskelbassenget var gode, og derfor ikke var årsaken
til den sparsomme forekomsten av S. ferox.

Av fåbørstemarkene i terskelbassenget var det T. tubifex som hadde de mest markerte endringene
i tetthet. I 1976 ble den bare funnet i lite antall på T2 (snaut 5%), og ble såvidt påvist på T3. I
1984 var den blitt dominerende på T2, og var også blant de dominerende i 1988-89. Arten var
også vanlig på T3, men i mindre grad enn på T2. På T5 ble den ikke påvist.

Denne utbredelsen reflekterte trolig de ulike substratforholdene på stasjonene. Selv om T. tubifex
ofte blir assosiert med organisk forurensning, er den en euryøk art som blir funnet i mange ulike
habitater, både innsjøer og rennende vann. Den er f. eks. kjent fra profundalen i oligotrofe
fjellvann (Milbrink 1973, Bremnes og Sloreid 1994), og fra små, forurensete bekker (Bremnes
1986). T tubifex er trolig konkurransesvak, og dukker derfor opp i ytterpunktene på trofiskalaen,
hvor konkurrentene er fåtallige (Milbrink 1980). Trolig er det to økotyper av T. tubifex, en liten
form fra oligotrofe lokaliteter, og en betydelig større form fra eutrofe lokaliteter (Timm 1987). T.
tubifex foretrekker normalt bløtt substrat hvor den graver og bygger rør. Tetthetene i
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terskelbassenget reflekterte trolig for en stor del graden av passende substrat, og bare i liten grad
en eventuell organisk avrenning fra landbruket. På T5 der arten ikke ble funnet er substratet
steinet med grus og sand innimellom, og liten akkumulering av finere materiale. På T3 var
innslaget av  T. tubifex  høyt i 1984 og den var vanlig også i 1988-89. T3 lå ganske høyt oppe i
terskelbassenget, men hadde likevel et betydelig innslag av akkumulert materiale, men grovere
og trolig med lavere innhold av organisk materiale enn T2. T2 hadde størst akkumulering av fint
materiale, og her var  T. tubifex  i perioder den dominerende fåbørstemark.

Fordelingen av  T. tubifex  i elvetverrsnittet (Fig. 6 - 9) bekrefter at innslaget av adekvat substrat er
en viktig faktor for arten. På T2 lå de tykkeste lagene av fint materiale langs nordbredden.
Allerede i 1976 ble alle  T. tubifex  funnet på de to punktene i transektet som lå nærmest
nordbredden.  I  1984 var vannføringen gjennom terskelbassenget liten, og  T. tubifex  var vanlig
over hele tverrsnittet. Dette reflekterer trolig at store deler av elvebunnen var dekket av silt. I
1988-89 var tettheten av  T. tubifex  stor langs nordbredden, og arten utgjorde over 70% av
fåbørstemarksamfunnet her. Det var i 1988-89 også tendenser til en økning av mengden  T.
tubifex  mot sørbredden. Disse fordelingene av  T. tubifex  reflekterte vannføring, strømforhold og
substratforhold i terskelbassenget.

T. tubifex  kan også bli funnet på grovere substrat i rennende vann. Dette er imidlertid bare kjent
ved sterk organisk forurensning, hvor  T. tubifex  blir dominerende art i stor tetthet (Mellquist
1972, Dumnicka og Pasternak 1978). Det antas at den organiske forurensningen til
terskelbassenget oftest var ubetydelig, slik at forekomsten av  T. tubifex  reflekterer utbredelsen av
fint, relativt stabilt substrat. Ved nordbredden var det trolig noe tilførsel av organisk
landbruksforurensning (Schnell pers. medd.). Effektene av slik forurensning vil være størst i
perioder med liten vannføring. Dette kan derfor ha vært en medvirkende årsak til de store
tetthetene av  T. tubifex  i 1984 og 1988. En større tilførsel av organisk avrenning fra landbruket
ville trolig ført til en betydelig økning i tettheten av  T tubifex  i terskelbassenget.

Familie Lumbriculidae

Stylodrilus heringianus  og  Lumbriculus variegatus  hadde ulik respons på forholdene i
terskelbassenget. Begge disse artene er høyst sannsynlig vanlig utbredt i hele Norge (Bremnes og
Sloreid 1994). Begge artene er relativt store, og kan derfor ha betydning som fiskenæring.

S. heringianus  var den mest konstant tilstedeværende fåbørstemarken på alle tre stasjonene, og
ble tilsynelatende lite påvirket av de endrete forholdene i terskelbassenget. Den gjennomsnittlige
andelen lå hele tiden rundt 10-20%, bortsett fra T3 etter 1976, hvor andelen var noe høyere og  S.
heringianus  var den dominerende arten.  S. heringianus  er typisk for uforurensete elver og
innsjøer (Milbrink 1983, Reynoldson 1990). Den forekommer på flere typer substrat, men blir
oftest funnet i detritusrik grus og sand (Schwank 1981).  I  følge Wachs (1967b) foretrekker  S.
heringianus  en kornstørrelse på 0,06 - 15 mm. Dette kan trolig forklare at arten var mest utbredt
på T3. På T5 ble substratet for grovt og på T2 for fint etterhvert.
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En viktig faktor for  S. heringianus  er rik tilgang på oksygen (Chapman et al. 1982, Särkkä 1987).
De aktuelle variasjonene i vannhastighet og partikkelstørrelse i terskelbassenget lå derfor trolig
godt innenfor artens toleranseområder, samtidig som vannet hele tiden var godt oksygenert.
Utbredelsen av  S. heringianus  langs alle tre transektene (Fig. 6 - 9) var hele tiden jevn. Dette
viste at det ikke oppsto vesentlige gradienter i oksygenmetningen i vannmassene og den øvre
delen av substratet i terskelbassenget, selv i perioder med liten vannføring.

Lumbriculus variegatus  hadde et annet utbredelsesmønster enn  S. heringianus. I 1976 var arten
praktisk talt fraværende på alle transektene, men ble et viktig element på T2 og T3 seinere. På T5
ble  L. variegatus  ikke funnet.

L. variegatus  er kjent som en euryøk art, og blir funnet i et bredt spekter av habitater (Schwank
1981). I Ekse virket det som om arten unngikk de mest lotiske situasjonene. Redusert
vannhastighet og økt sedimentasjon virket fordelaktig for arten.  L. variegatus  er ofte vanlig i
temporære vannforekomster som dammer og lentiske partier i mindre bekker, hvor den raskt kan
formere seg ved fragmentering (Cook 1969). Den er også vanlig i littoralen i innsjøer (Bremnes
og Sloreid 1994). Fordelingen i Ekse bekrefter en tendens til å unngå de mest lotisk pregete
habitatene. Arten var forholdsvis jevnt fordelt over hele tverrsnittet i terskelbassenget. Fraværet
av arten på T5 kan trolig forklares ut fra det lotiske preget og det grove substratet på dette
transektet. Schwank (1981) fant  L. variegatus  bare enkeltvis i slam og i interstitialen i bekker,
mens den kunne ha masseforekomst i områder med makrofytter. Videre fant Schwank (1981) at
arten ofte var tallrik der det var mye grovt partikulært organisk materiale. I Sørumsbekken i Ski
ble  L. variegatus  funnet i lav tetthet på sandet substrat, mens den ofte ble funnet i store mengder i
lommer med grovt organisk materiale som hadde akkumulert i bakevjer (Bremnes 1986).
Forekomsten i terskelbassenget på Ekse kan derfor muligens reflektere mengden sedimenterte
planterester.

Familie Naididae

Naididae består av små arter som ofte er tallrike på steinet/gruset substrat hvor de lever
interstitialt eller i tilknytning til begroing (Schwank 1981). Endel vanlige arter er imidlertid også
tallrike på bløtbunn (Learner et al. 1978, Pfannkuche 1981, Sårkkä 1989). Mange av artene
formerer seg aseksuelt ved avsnøring av nye individer fra bakkroppen, og kan derfor raskt øke i
antall når forholdene ligger tilrette.

De to vanligste artene var fra slekten  Nais; N. communis  og  N. alpina.

N. communis  viste en gradvis økende tetthet på alle transektene fra 1976 til 1989. Antallet var lite
og den var et ubetydelig faunaelement i 1976, mens den antallsmessig var blant de vanligste
artene i 1989.  N. communis  regnes som en meget vanlig og økologisk fleksibel art (Learner et al.
1978), og er trolig vanlig i hele Sør-Norge (Bremnes og Sloreid 1994). Økningen av  N.
communis  har trolig liten sammenheng med vanngjennomstrømningen i terskelbassenget, siden
fordelingen ikke viser trender som kan relateres til dette. Arten regnes for å være rheotolerant
(Schwank 1981), og antallet ble ikke redusert under perioden med stor vanngjennomstrømning i
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1989 (Fig. 19 - 21).  N. communis  er fleksibel i sitt substratvalg, den er vanlig fra steinbunn til
slam (Wachs 1967b), og dette kan være en forklaring på den vanlige forekomsten på alle tre
transektene.  N. communis  var også relativt jevnt fordelt i transektene (Fig. 6 - 9).

I likhet med  N. communis  virker det som om  N. alpina  tiltok i antall over tid i transektene. I 1976
var den meget fåtallig, i 1984 ble arten ikke påvist. I 1988-89 hadde antallet økt sterkt og artens
andel av fåbørstemarkfaunaen økte fra T2 til T5. På T5 kunne  N. alpina  utgjøre over 20% av
fåbørstemarkfaunaen (Fig. 21).  N. alpina  er en stenøk kaldtvannsart, typisk for den
mosebevokste, lotiske steinsonen i kjølige bekker (Sperber 1950, Giani 1976, Schwank 1981).
Den er trolig vanlig i rennende vann i Norge (Bremnes og Sloreid 1994).  N. alpina  er en
rheobiont (Giani 1976), og vil derfor forventes å være vanligere på T5 enn i terskelbassenget.
Dette var tilfellet i 1988 og tidlig i 1989. I forbindelse med den store vanngjennomstrømningen i
1989 ble  N. alpina  en av de vanligste artene på alle transektene. Dette reflekterte de langt mer
lotiske forholdene i hele terskelbassenget på denne tida. Det var også påfallende at  N. alpina  på
transektene i terskelbassenget var utbredt i midtpartiene, hvor strømmen var sterkest og
akkumuleringen av fint materiale var minst (Fig. 19 og 20).

Chaetogaster diastrophus  regnes som en ubikvist som forekommer i alle typer rennende vann
(Wachs 1967b, Schwank 1981). I Ekse ble den påvist på alle transektene, men var vanligst i 1976
da det ellers var lite naidider i materialet. Siden arten raskt kan formere seg ved deling og
materialet er lite, er det vanskelig å relatere forekomsten til strøm og substratforhold.

Chaetogaster diaphanus  ble påvist i lite antall på T2. Dette er en større art som regnes for
utpreget rheofob (Schwank 1981), og er vesentlig kjent fra stillestående vann (Sårkkä 1987). Den
kan imidlertid også påtreffes i bekker, men da alltid i slam på lentiske habitater (Learner et al.
1978, Schwank 1981). Dette passer med forekomsten i Ekse, hvor den utelukkende ble funnet på
T2, som er mest lentisk preget.

De følgende artene ble funnet i varierende og for det meste lave tettheter. De ble nesten
utelukkende funnet i selve terskelbassenget etter 1976.

Uncinais uncinata  ble funnet i tettheter på opptil 900/m2 på T3 (Tab. 2), og kunne utgjøre opp
mot 25% av fåbørstemarkfaunaen her. Dette er en krypende art, som ofte lever interstitialt i sand
og grus (Schwank 1981). Den regnes som rheotolerant, men blir helst funnet på områder med lite
strøm (Learner et al. 1978). I Norge virker den mer utbredt i innsjøer enn i rennende vann
(Bremnes og Sloreid 1994). Resultatene fra Ekse bekreftet dette inntrykket ved at den ikke ble
funnet på den lotisk pregete stasjon T5.

Specaria josinae  er en innsjøart som også kan forekomme i rennende vann (Learner et al. 1978,
Särkkä 1987, 1989). I Norge er den hittil bare kjent fra innsjøer (Bremnes og Sloreid 1994).
Bortsett fra noen få individer på T5 i 1976, ble  S. josinae  bare funnet i terskelbassenget, og da
mest tallrik i den nedre delen (T2).
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Vejdovskyella comata  ble funnet i lite antall i terskelbassenget. Denne arten regnes for eurytop
(Schwank 1981) og kan påtreffes både i rennende vann og i innsjøer (Särkkä 1987). I Norge er
den oftest påvist i lave tettheter i innsjøer (Bremnes og Sloreid 1994).

Arter fra slekten  Paranais  blir ofte funnet på mudderbunn dekket med mikroalger (Pfannkuche
1981). En ikke nærmere identifisert art ble bare funnet i terskelbassenget i 1988-89.

Arter fra slekten  Pristina  er krypende interstitialarter som er vanligst i rennende vann (Learner et
al. 1978). I Ekse ble de bare funnet i terskelbassenget, og i størst tetthet på T3. Dette kan ha
sammenheng med at interstitialrommene var for store for så små arter på den lotiske stasjonen
T5, mens substratet på T2 var for fint for interstitiale former.

Familie Enchytraeidae

I 1976 var  Cognettia sphagnetorum  den dominerende arten av fåbørstemark på alle transektene
til alle tidspunkter. Seinere ble andelen redusert, bortsett fra på T5 hvor den hele tiden var
dominerende art. Det virket som om redusert vannhastighet og økende sedimentasjon var
ufordelaktig for arten. Imidlertid er  C. sphagnetorum  en amfibisk art som er meget vanlig i
barskogsjord i Norge (Abrahamsen 1972), og tolererer meget lav pH (Abrahamsen og Thompson
1979). Arten er trolig også meget vanlig i næringsfattige og gjerne sure elver i Norge (Bremnes
og Sloreid 1994). Ved terrestriske forhold kan den grave seg dypt ned i jorda (Abrahamsen
1972). Økende mengde sedimentert materiale burde derfor ikke være en hindring for denne arten.
Det kan virke som om  C. sphagnetorum  er oksygenkrevende, siden den som regel blir funnet i
godt oksygenert rennende vann og i littoralsonen i innsjøer. Men til gjengjeld er den tallrik i
fuktig jord, hvor oksygeninnholdet kan være betydelig lavere enn i sedimentert materiale i
rennende vann. Det virket som om  C. sphagnetorum  også unngikk breddene hvor mengden
sedimentert materiale var størst (Fig. 6 - 9). På T2 og T3 kunne den dominere i midtpartiene av
transektene også etter 1976, på områder hvor strømmen var sterkest og graden av akkumulert
sedimentert materiale trolig var mindre. I Ekse var det derfor tydelig at  C. sphagnetorum  unngikk
områder med redusert vannhastighet og mer sedimentert materiale.  C. sphagnetorum  blir ofte
funnet i tilknytning til begroing, både makrofytter (Halvorsen et al. 1996) og særlig mose
(Brenmes og Sloreid 1994). Arten er også vanlig i våtmyr (Healy og Bolger 1984). Det er lite
data om begroingsforholdene på transektene i Ekse, men det ble påvist endel mosebegroing ved
befaringen i 1994 (Tab. 1). Endringer i begroingen på de ulike transektene siden 1976 kan ha
vært en medvirkende årsak til fordelingsmønsteret til  C. sphagnetorum.  Endringene i faunaen i
terskelbassenget med utvikling av store tettheter av fjærmygglarver kan ha virket negativt for
arten.  C. sphagnetorum  formerer seg vesentlig ved fragmentering (Abrahamsen 1971), og bør
derfor ha en fordel på ustabile habitater, hvor arten hurtig vil kunne kolonisere fordelaktige
områder.

Det andre taxonet fra familien Enchytraeidae var slekten  Cernosvitoviella.  De ble funnet på alle
transektene til alle tider, men i varierende tettheter. Økologien til denne slekten er lite kjent.
Artene er små og bevegelige, og lever interstitialt eller i sand i uforurenset rennende vann
(Schwank 1981). I følge Wachs (1967a) forekommer de helst i bekker og kilder på sand og grus.
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I Dokka-deltaet i Randsfjorden var arter fra  Cernosvitoviella  vanlige på en strømutsatt, sandet
stasjon. Her ble det funnet en sterk økning i tettheten ved redusert vannføring etter utbygging,
men med fortsatt lotisk preg på stasjonen (Sloreid 1994).  Cernosvitoviella  sp. var vanligst på T5,
og det reflekterer at slekten til en viss grad er rheophil (Schwank 1981). Det virket også som om
slekten unngikk breddene i terskelbassenget (Fig. 7-9) etter 1976. Dette kan ha sammenheng med
at slaminnholdet i sedimentet var størst her, og dette kan være ufordelaktig for dyr som lever
interstitialt. Slekten er følsom overfor organisk forurensning, og i enkelte av vassdragene i Oslo
blir  Cernosvitoviella  sp. typisk funnet i de øvre, uforurensete delene, mens de er fraværende i de
nedre, organisk forurensete delene (Bremnes og Saltveit 1991). Ansamlinger av mye organisk
materiale i substratet kan derfor være ufordelaktig ved at oksygeninnholdet avtar i interstitiale
hulrom i perioder med liten vannføring og høy temperatur. Organisk avrenning fra landbruk vil
forsterke denne effekten.

Familie Lumbricidae

Familien Lumbricidae består av store arter kjent som meitemark. De fleste er terrestriske og noen
er ambifiske.  Eiseniella tetraedra  er en av få arter som kan leve helt akvatisk (Omodeo 1984).  E.
tetraedra  var fåtallig i materialet, og tettheten var høyest i 1988-89. Selv om  E. tetraedra  og
andre lumbricider er fåtallige, har de likevel betydning ved sin store biomasse. Dette gjør artene
attraktive som næring for fisk. Undersøkelser av næringsvalget hos ørret i terskelbassenget viste
at akvatiske fåbørstemark var ubetydelige i dietten, mens terrestriske fåbørstemark kunne ha en
viss betydning (Karlsen 1988). Disse terrestriske fåbørstemarkene besto trolig også av
lumbricider fra terskelbassenget.  E. tetraedra  er vanlig i både elver og vann i Norge, og viser
ingen kjente krav til miljøet, verken med tanke på vannkvalitet, substrat eller strømhastighet
(Bremnes og Sloreid 1994). Det var heller ingen trender å spore i det beskjedne materialet fra
Ekse.

Familie Aelosomatidae

Selv om familien Aelosomatidae nå hører til klasse Aphanoneura og ikke Oligochaeta, har de et
lignende levevis og blir omtalt her. Artene er meget små, ofte mindre enn 1 mm, og blir derfor
lett oversett. Arter fra slekten  Aelosoma  var relativt vanlige i 1976, spesielt på T5. Seinere ble de
nesten ikke påvist. Mange av artene i ferskvann er psammofile, og kan være vanlige i rennende
vann (Schwank 1981). De lever trolig interstitialt i sand og grus, og kan derfor ha blitt eliminert
av slamutfellingene i terskelbassenget.

8.2 Helhetsvurdering

I 1976 var terskelbassenget relativt nyanlagt, og det var trolig lite akkumulert finpartikulært
materiale. Vurdert som biomasse og produksjon var fåbørstemark den viktigste dyregruppen både
i terskelbassenget og i elva forøvrig (Bækken et al. 1981a, c). I 1976 var den delen av
bunnfaunaen som var tilpasset hurtigstrømmende vann redusert i terskelbassenget, og bunndyr-
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samfunnet hadde et større innslag av arter tilpasset lentiske forhold (Bækken et al. 1984, Schnell
1988). Dette gjaldt ikke fåbørstemark. Sammensetningen av fåbørstemark gjennom hele 1976 var
omtrent den samme på alle de tre undersøkte transektene.

Selv om akkumuleringen av finpartikulært materiale generelt var liten, var bunnen i det dypeste
partiet av bassenget (nedenfor T2) dekket av store ansamlinger med organisk materiale. Her ble
det funnet store mengder røde fjærmygglarver (Bækken et al. 1981a). Slike fjærmygglarver ble
ikke funnet på transektene i bassenget. Trolig var det også tubificider i dette dype partiet, selv om
tetthetene på de undersøkte transektene fortsatt var små.

I 1976 avtok tetthetene av fåbørstemark fra T5 ovenfor bassenget ned til T2 nederst i bassenget.
Dette kan reflektere at det opprinnelige fåbørstemarksamfunnet tilpasset lotiske forhold fikk
forverrete forhold i terskelbassenget, samtidig som lentiske arter ennå ikke hadde etablert seg,
fordi forholdene i terskelbassenget fortsatt var for ustabile. Fåbørstemarkfaunaen besto derfor
trolig av arter tilpasset lotiske forhold og liten akkumulering av finpartikulært materiale. I tillegg
var forholdene trolig fortsatt for ustabile i terskelbassenget til at det kunne etableres større
lentiske bløtbunnssamfunn. Sommeren 1976 var dessuten preget av stor vannføring, opptil 31
m3/s (Bækken et al. 1981a), som trolig bidro til å redusere sedimenteringen av organisk
materiale. Fåbørstemarkfaunaen på alle tre transektene besto hovedsaklig av Cognettia
sphagnetorum og Stylodrilus heringianus, med innslag av Cernosvitoviella sp. og Chaetogaster
diastrophus, selv om substratforholdene på de tre transektene var forskjellige.

Denne sammensetningen av fåbørstemark er trolig vanlig i norske, næringsfattige elver (Bremnes
og Sloreid 1994). På T2 var det imidlertid et lite innslag av Tubifex tubifex, noen få ble også
funnet på T3. Disse ble funnet på nordbredden (Fig. 6) hvor mengden sedimentert materiale var
størst. T. tubifex er avhengig av et visst innslag av organisk materiale i substratet og en adekvat
mikroflora. Siden arten bare ble funnet på nordbredden, antyder det at akkumuleringen av fint
organisk materiale var størst her i 1976. En eventuell avrenning fra landbruksområdene på
nordsiden kan også ha medført endrete mikrobiologiske forhold til fordel for T. tubifex.

Sammenlignet med 1976 var tetthetene av fåbørstemark i 1984 litt lavere, bortsett fra på T2 hvor
den økte noe. Fåbørstemarkenes andel av den totale faunaen gikk tilbake på alle transektene.
Dette til tross for at terskelbassenget nå hadde et mer lentisk preg enn i 1976, med større
avsetninger av fine sedimenter, stedvis trolig med høyt innhold av organisk materiale.
Forholdene var blitt mer innsjøpregete, dette viste den store framveksten av fjærmygglarver,
spesielt Stictochironomus pictulus (Meigen), som blir regnet for en innsjøform (Schnell 1988).
Forholdene skulle derfor være gode for gravende arter av fåbørstemark. Tetthetene av
fåbørstemark endres imidlertid ikke mye fra 1976 til 1984, men det skjedde en kvalitativ endring.
T. tubifex overtok dominansen, spesielt på T2. L. variegatus var også vanlig.

I desember 1983 var tettheten av fåbørstemark lav, og med nesten lik sammensetning på alle tre
transektene (Fig. 13-15). Utover i 1984 utviklet fåbørstemarkfaunaen seg forskjellig på de ulike
transektene. På T2 ble T. tubifex den dominerende arten om sommeren (Fig. 13). Trolig var
årsaken den lave vannføringen utover i 1984, som medførte stabile forhold i terskelbassenget og
avsetninger av fint substrat med høyt organisk innhold i hele nedre del av bassenget. En viktig
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årsak til den uventet lave tettheten av fåbørstemark i terskelbassenget i 1984 kan ha vært den
store framveksten av fjærmygglarver på bløtbunnsområdene.  T. tubifex  er konkurransesvak og
predasjonssvak (Milbrink 1973), og ble trolig holdt nede av de store tetthetene med
fjærmygglarver. Det er også kjent at større fjærmygglarver, blant annet fra underfamilien
Chironominae som normalt ikke er predatorer, kan konsumere fåbørstemark (Popchenko 1971,
Loden 1974, Bremnes 1986).  L. variegatus  er en større og mer bevegelig art enn  T. tubifex,  og
ble muligens i mindre grad påvirket av predasjon og konkurranse fra fjærmygglarver.

Endringen av fåbørstemarksamfunnet på T3 fra 1976 til 1984 lignet den på T2, men med mindre
dominans av T  tubifex. S. heringianus  var i perioder den dominerende arten.  S. heringianus
foretrekker helst et substrat av grus og sand (Wachs 1967b), og dette reflekterte derfor at
substratet var grovere på T3 enn på T2.

På T5 gikk tettheten av fåbørstemark ned i 1984. Sammensetningen var lik den i 1976, med
dominans av C.  sphagnetorum.  Den lave vannføringen i 1984 kan ha hatt en ufordelaktig
virkning på den lotiske faunaen her, samtidig som forholdene var for ustabile for lentiske arter
som  T. tubifex.

Fordelingen av fåbørstemark i elvetverrsnittet viste at vanngjennomstrømningen i
terskelbassenget var liten i 1984 (Fig. 7). I de tre andre innsamlingsperiodene var  T. tubifex
vesentlig fordelt langs breddene, fortrinnsvis nordbredden, hvor løsmassene trolig hadde størst
fylde og høyest innhold av organisk materiale. I 1984 var både  T. tubifex  og  L. variegatus  fordelt
over hele tverrsnittet og dette antydet lentiske forhold og avsetninger av fint organisk materiale
over hele terskelbassenget. En medvirkende årsak til denne tidvise dominansen av  T. tubifex  kan
også ha vært eventuelle utslipp av organiske landbruksforurensninger som vil få stor effekt når
vannføringen i elva ble liten. Forurensningen kan ikke ha vært så stor at det har ført til
reduksjoner i oksygeninnholdet i vannmassene og øvre del av substratet, siden den
oksygenkrevende arten  S. heringianus  var tilstede på T2 i hele 1984. Organisk forurensning kan
likevel hurtig endre bakteriefloraen til fordel for  T. tubifex  (McMurthy et al. 1983).

I 1988 var vannføringen liten, på det meste 12 m3/s. Trolig var det en noe høyere vannføring enn
i 1984, siden  T. tubifex  på T2 fordelte seg hovedsakelig langs breddene (Fig. 8). Tetthetene av
bunndyr på alle tre transektene var betydelig høyere enn i 1984. Denne økningen skyltes primært
fjærmygglarver, som nå var totalt dominerende i terskelbassenget (Fig. 3-5). I tillegg til artene fra
1984 var det også stor tetthet av  Chironomus melanotus  nærmest bredden i terskelbassenget
(Fjellheim et al. 1993). Dette sammen med stor tetthet av  Stictochironomus pictulus  og
Micropsectra  sp. viste at sedimentets fylde og stabilitet var større i 1988 sammenlignet med
1984. Forholdene burde nå ligge tilrette for gravende arter fra familien Tubificidae. Likevel var
det ingen økning i tetthetene av fåbørstemark sammenlignet med 1984. Dette kan, i likhet med
1984, trolig være en effekt av konkurranse og predasjon fra de store tetthetene med
fjærmygglarver.

Utbredelsen av  T. tubifex  på T2 (Fig. 8) fulgte stort sett utbredelsen av organisk materiale og
mudder i substratet (Tab. 1), det vil si i stor tetthet ved nordbredden, lav tetthet i midten og
økende tetthet mot sørbredden. Langs nordbredden var også tetthetene av fjærmygglarver størst
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(Fjellheim et al. 1993), siden  T. tubifex  og de aktuelle fjærmygglarvene foretrekker samme type
substrat. Selv om det var akkumulert store mengder finpartikulært materiale langs nordbredden,
kan næringsgrunnlaget for en bakteriespiser som  T. tubifex  være dårlig, og da særlig med så store
mengder fjærmygglarver tilstede som delvis konkurrerer om samme næring. Både fordelingen av
T. tubifex  og fjærmygglarver viste at det "beste" substratet befant seg langs nordbredden.
Tettheten av  T. tubifex  sank raskt utover i bassenget, og arter som  S. heringianus  og  C.
sphagnetorum  som foretrekker grovere substrat og mer strøm, overtok dominansen. Det var en
økning av T  tubifex  mot sørbredden (Fig. 8) som ikke ble gjenfunnet hos fjærmygglarvene
(Fjellheim et al. 1993).

På T3 var akkumuleringen av organisk materiale og mudder mindre langs nordbredden enn på
T2, og substratet var generelt grovere med mer sand og grus. T3 hadde en lignende tetthet og
artssammensetning som T2, men  T. tubifex  var mer fåtallig, istedet var  S. heringianus
dominerende art (Fig. 3 og 16-18).  S. heringianus  var jevnt fordelt i transektet (Fig. 8), og dette
reflekterte at substratet jevnt over var grovere enn på T2, bortsett fra midtpartiet på T2.

I 1988 var innslaget av arter fra familien Naididae større enn tidligere, særlig på T3 hvor de i
gjennomsnitt antallsmessig utgjorde ca. 20% av fåbørstemarkfaunaen (Fig. 3-5). Tettheten av
naidider var høyere på T3 enn T2, spesielt  Uncinais uncinata.  De vanligste naididene lever enten
i interstitialt eller i tilknytning til algebegroing. Muligens var interstitialrommene på T2 tettet i
større grad enn på T3, siden det mest finpartikulære materialet sedimenterte på T2. Dette vil
redusere interstitialrommene og redusere overflater tilgjengelige for begroing.

I 1989 førte mildvær og mye regn til kontinuerlig overløp fra Grøndalsvatn i perioden fra midten
av april til begynnelsen av oktober. Den høye vannføringen førte til at organisk materiale som
hadde akkumulert i sedimentene gjennom 15 år ble spylt bort (Fjellheim et al. 1993).

Disse forholdene førte til en dramatisk reduksjon i tetthetene av gravende organismer tilpasset
lentiske forhold. Fjærmygglarvene som tidligere ble funnet i stor tetthet, særlig ved nordbredden
i 1988, ble nesten eliminert i 1989 (Fjellheim et al. 1993).  T. tubifex  ble funnet i stor tetthet ved
nordbredden i 1988. Men i motsetning til fjærmygglarvene ble tetthetene av fåbørstemark bare i
liten grad redusert, og mengden og fordelingen av  T. tubifex  var omlag den samme i 1989 som i
1988. Dette gjaldt også de andre viktige artene av fåbørstemark som  L.  variegatus, S.
heringianus  og  C. sphagnetorum  (Fig. 3-5). Det virket derfor som fåbørstemark var betydelig
mindre utsatt for utspyling sammenlignet med de andre dyregruppene, og spesielt
fjærmygglarvene. Trolig har de en evne til å kunne trekke seg ned i substratet når forholdene blir
eroderende.

Tidligere undersøkelser av bunndyrdrivet i tilknytning til terskelbassenget viste at selv om
fåbørstemark var tallrike i bentos, utgjorde de en svært liten del av drivet (Bækken et al. 1981b,
Fjellheim et al. 1987). At fåbørstemark er fåtallige i drivet er også kjent fra utenlandske
undersøkelser (Crisp & Gledhill 1970, Hynes 1972). Resultatene fra terskelbassenget i 1989 viste
at selv lange perioder med stor vannføring og eroderende forhold hadde liten effekt på mengde
og sammensetning av fåbørstemark.
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I 1988 var de største ansamlingene av fint organisk og uorganisk materiale langs nordbredden.
Det meste av de store populasjonene av fjærmygglarver som holdt til her ble spylt vekk i 1989
(Fjellheim et al. 1993). Gjennomsnittlig tetthet av  T. tubifex  gikk noe ned langs land, men ellers
var fordelingen den samme som i 1988 (Fig. 8-9). Dette demonstrerte tydelig at fjærmygglarvene
var langt mer utsatt for utspyling enn fåbørstemark. De to dominerende fjærmygglarvene;  C.
melanotus  og  S. pictulus,  lever i ikketransportable hus i bløte sedimenter (Pinder & Reiss 1983).
S. pictulus  lever ofte i slamlag som ligger over sand (Schnell 1988). Begge artene er normalt
assosiert med innsjøer eller langsomtstrømmende vann, og er derfor dårlig tilpasset de
hurtigstrømmende og turbulente forholdene i rennende vann. Disse artene er i stor grad knyttet
til de øvre lag av sedimentene, hvor de vil være mer utsatt for utspyling enn fåbørstemark som
raskt kan penetrere dypt ned i sedimentene. Undersøkelser i Sørumsbekken i Ski kommune viste
at fåbørstemark dominerte dypere enn 5 cm i substratet. I de øvre 5 cm var også fjærmygglarver
tallrike (Bremnes 1986). Ford (1962) fant tubificider ned til 2 m dyp i mudder fra en bekk, mens
fjærmygglarvene sjelden gikk dypere enn 10 cm. Slike forhold kan forklare den store forskjellen
i effekten av økt vannhastighet på fjærmygglarve- og fåbørstemarksamfunnene.

En sterk reduksjon i tetthetene av fjærmygglarver vil også virke positivt på tetthetene av
fåbørstemark ved at konkurransen om plass og ernæring, samt effektene av en eventuell
predasjon blir redusert.

Tetthetene av  T. tubifex  gikk ikke ned utover i 1989, og dette antyder at det fortsatt var adekvat
substrat tilbake. Trolig har de øvre løsere lagene med de fleste fjærmygglarvene blitt spylt bort,
men fortsatt må det være bløtt substrat igjen, siden tetthetene av  T. tubifex  økte utover høsten. I
oktober 1989 etter at den høye vannføringen hadde vedvart hele sommeren og høsten ble faktisk
den høyeste tettheten av  T. tubifex  i 1988-89 påvist (Fig.19).

Andelen av fåbørstemark i terskelbassenget økte utover i 1989, mens andelen av fjærmygglarver
avtok (Fig. 19-20). Dette var særlig tydelig på T2 og årsaken var den sterke reduksjonen i
tetthetene av fjærmygglarver, kombinert med en stabil eller svakt økende tetthet av fåbørstemark.

I hovedtrekk var sammensetningen av fåbørstemark den samme i 1989 som i 1988, med to
unntak. I 1989 var det hele året et betydelig innslag av  Nais communis,  spesielt på T3. Arten
dukket opp allerede høsten 1988 og forekomsten kan derfor neppe tilskrives de endrete
vannføringsforholdene, siden arten allerede ble funnet i betydelig antall før april 1989.  N.
communis  er en ubikvist som også tåler lotiske forhold, slik at den høye vannføringen utover i
1989 ikke var ufordelaktig for arten.  N. communis  var også omtrent like utbredt på alle tre
transektene, noe som viser at arten tolererer et bredt spekter av strøm- og substratforhold.

Nais alpina viste en klar økning både på T2 og T3 utover i 1989 med høy vannføring.  N. alpina
er rheofil og karakteristisk for høyereliggende bekker (Schwank 1981) på steinet substrat (Wachs
1967b).  N. alpina  var tilsynelatende den eneste arten av fåbørstemark som responderte på økende
vannføring. Arten dukket opp på T2 og T3 samtidig med at rheofile steinflue- og døgnfluelarver
også dukket opp (Fig. 19-20). Det var også påfallende at arten vesentlig ble funnet i de midtre
områdene av terskelbassenget hvor vannhastigheten trolig var høyest (Fig. 9). På T5 som hele
tiden hadde et lotisk preg, viste utbredelsen av  N. alpina  i elvetverrsnittet intet klart mønster.
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9. KONKLUSJON

Substratets kvalitet og stabilitet var trolig de viktigste faktorene som kontrollerte mengde og
sammensetning av fåbørstemark på de undersøkte lokalitetene i terskelbassenget på Ekse og i
elva oppstrøms bassenget. Begroingsforhold samt konkurranse og predasjon fra andre bunndyr
var trolig også viktige faktorer. Tilførsel av organisk forurensning fra landbruk var trolig liten,
kanskje med unntak av perioder med meget lav vannføring.

I 1976 var fåbørstemarkfaunaen omlag den samme på begge transektene i terskelbassenget som i
elva ovenfor bassenget. De dominerende artene var  Cognettia sphagnetorum  og  Stylodrilus
heringianus.  Disse artene er vanlige i norske, uforurensete elver. Likheten i artssammensetningen
på de tre undersøkte lokalitetene viste at substratforholdene i terskelbassenget trolig ikke hadde
endret seg vesentlig siden terskelen ble anlagt i 1973.  Tubifex tubifex  ble påvist i lite antall langs
nordbredden i terskelbassenget, og viste at det var en viss akkumulering av finpartikulært
materiale her.

I 1984 var sammensetningen av fåbørstemark i elva ovenfor bassenget (T5) omlag den samme
som i 1976. Dette viste at forholdene her var lite endret siden 1976. I bassenget hadde det skjedd
en kvalitativ endring i faunaen, men dominans av  T tubifex  på det nedre transektet (T2). Dette
viste klart at akkumuleringen av finpartikulært materiale hadde økt kraftig siden 1976 i terskel-
bassenget. Lengre opp i bassenget (T3) var det også mye  T. tubifex,  men  S. heringianus  var den
dominerende arten. Dette viste at substratet var grovere og trolig med mindre innslag av organisk
materiale her enn på T2.  Lumbriculus variegatus  og flere arter fra familien Naididae som
foretrekker lentiske forhold ble også funnet i terskelbassenget i 1984.

Forholdene i 1988 lignet de i 1984, bortsett fra at  T. tubifex  nå mest dominerte ved nordbredden i
terskelbassenget. I midtpartiet av bassenget var det en fauna som lignet den i elva ovenfor
bassenget. Dette viste at akkumuleringen av finpartikulært materiale var mindre i de sentrale
delene av bassenget, trolig fordi erosjonen i perioder med stor vannføring var størst her.

Den store vannføringen i 1989 hadde en dyptgripende effekt på bunndyra i terskelbassenget.
Store deler av det akkumulerte materialet ble spylt ut. De store populasjonene med
fjærmygglarver ble sterkt redusert. Effektene på fåbørstemarksamfunnet var imidlertid
overraskende liten. Trolig har fåbørstemark en evne til å trekke seg dypere ned i substratet ved
eroderende forhold. Overflatelaget av finpartikulært organisk og uorganisk materiale hvor de
store fjærmyggsamfunnene befant seg var sterkt utsatt for utspyling. De lotiske forholdene endret
i liten grad artssammensetningen av fåbørstemark, bortsett fra at  Nais alpina  som foretrekker
lotiske forhold ble et vanlig innslag i terskelbassenget.

På stasjonen i elva oppstrøms terskelbassenget var fåbørstemarkfaunaen omlag den samme hele
tiden. Dette reflekterer at forholdene har vært relativt uforandret her.
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Figur 10. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T2 i
terskelbassenget ved Ekse i 1975-76.
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Figur 11. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig samrnensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T3 i
terskelbassenget ved Ekse i 1975-76.
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Figur 12. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T5 i elva
ovenfor terskelbassenget ved Ekse i 1975-76.
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Figur 14. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T3 i
terskelbassenget ved Ekse i 1983-84.
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Figur 15. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T5 i elva
ovenfor terskelbassenget ved Ekse i 1983-84.
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Figur 16 A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T2 i

- terskelbassenget ved Ekse i 1988.
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Figur 17 A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T3 i
terskelbassenget ved Ekse i 1988.
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Figur 18. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T5 i elva
ovenfor terskelbassenget ved Ekse i 1988.
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Figur 19. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T2 i
terskelbassenget ved Ekse i 1989.
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Figur 20. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T3 i
terskelbassenget ved Ekse i 1989.
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Figur 21. A: Gjennomsnittlig tetthet av bunndyr totalt og fåbørstemark (svart), B: gjennomsnittlig sammensetning av
hovedgruppene av bunndyr og C: gjennomsnittlig sammensetning av fåbørstemark på transekt T5 i elva
ovenfor terskelbassenget ved Ekse i 1989.
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Tabell 2. Tettheter (antall pr. m2) av fåbørstemark på T2, T3 og T5 i 1975-76, 1983-84, 1988 og 1989.

1975-76 Transekt 2 (T2)

Art Dato 03.12 28.04 03.06 06.07 03.08 06.10 02.11
OLIGOCHAETA






TubilIcidae






Tubtfex tubifex




0 0 4 0 0 0 0
T. ignotus




0 0 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox




0 0 0 0 0 0 0
Ubestemte med hårbørster




18 14 67 7 25 173 21

Lumbriculidae







Lumbriculus variegatus




21 14 11 21 14 25 18
Stylodrilus heringianus




275 233 279 198 300 236 229

Naididae







Chaetogaster diastrophus




0 0 0 0 0 325 11
C. diaphanus




0 0 0 4 11 0 0
Uncinais uncinata




0 0 0 0 0 0 0
Paranais sp.




0 0 0 0 0 0 0
Pristina sp.




0 0 0 4 0 0 4
Specaria josinae




0 0 0 4 4 14 0
Vejdovskyella comata




0 0 0 0 0 7 0
Nais alpina




0 0 0 0 0 0 11
N. communis




18 4 7 0 0 21 0
Ubestemte




0 0 0 25 0 0 0

Enchytraeidae







Cernosvitoviella sp.




109 46 124 198 296 678 194
Cognettia sphagnetorum




723 445 1048 653 1740 1408 706

Lumbricidae







Eiseniella tetraedra




4 0 4 0 0 0 0
Ubestemte




0 4 0 0 0 0 0

APHANONEURA







Aelosomatidae







Aelosoma sp.




0 0 0 7 4 14 0

Ubestemte
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1975-76 Transekt 3 (T3)

Art
OLIGOCHAETA
Tubificidae

Dato03.12 28.04 03.06 06.07 03.08 06.10 02.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 0 0 0 4 0 0
Ubestemte med hårbørster 0 25 4 0 67 0 14

Lumbriculidae






Lumbriculus variegatus 0 4 4 0 7 4 11
Stylodrilus heringianus 244 483 452 614 551 469 642

Naididae






Chaetogaster diastrophus 0 4 0 0 39 212 0
C. diaphanus 0 0 0 0 0 0 0
Uncinais uncinata 0 0 0 0 0 0 0
Paranais sp. 0 0 0 0 0 0 0
Pristina sp. 0 0 0 0 0 0 0
Specaria josinae 0 0 0 0 0 0 0
Vejdovskyella comata 0 0 0 0 0 0 0
Nais alpina 0 0 0 0 0 0 0
N. communis 0 0 0 0 7 18 14
Ubestemte 0 0 0 0 0 0 0

Enchytraeidae







Cernosvitoviella sp. 7 85 32 39 145 113 95
Cognettia sphagnetorum 1038 1842 1969 2343 3899 4235 2220

Lumbricidae







Eiseniella tetraedra







Ubestemte







APHANONEURA







Aelosomatidae







Aelosoma sp. 0 0 0 0 4 0




Ubestemte
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1975-76 Transekt 5 (T5)

Art
OLIGOCHAETA
Tubificidae

Dato03.12 28.04 03.06 07.07 04.08 07.10 02.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 0 0 0 4 0 4
Ubestemte med hårbørster 0 0 0 0 0 0 0

Lumbriculidae






Lumbriculus variegatus 4 0 0 0 0 0 0
Stylodrilus heringianus 240 942 402 593 529 967 332

Naididae






Chaetogaster diastrophus 0 7 0 0 7 674 152
C. diaphanus 0 0 0 0 0 0 0
Uncinais uncinata 0 0 0 0 0 0 0
Paranais sp. 0 0 0 0 0 0 0
Pristina sp. 0 0 0 0 0 0 0
Specaria josinae 0 0 0 18 0 0 0
Vejdovskyella comata 0 0 0 0 0 0 0
Nais alpina 0 0 0 0 0 0 14
N. communis 0 0 4 7 0 78 4
N. barbata 0 0 0 0 0 25 4
Ubestemte 0 0 0 35 0 0 0

Enchytraeidae







Cernosvitoviella sp. 212 2541 74 639 1299 1207 1168
Cognettia sphagnetorum 1112 4217 1722 2142 2001 2618 2227

Lumbricidae







Eiseniella tetraedra 0 0 0




0




0
Ubestemte 0 4 0




0




0

APHANONEURA







Aelosomatidae







Aelosoma sp. 0 0 0 0 4 64 60

Ubestemte





0 0 0
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1983-84 Transekt 2 (T2)





Art Dato 13.12 08.05 17.07 04.08 06.11
OLIGOCHAETA





Tubificidae





Tubifex tubifex




0 21 0 0 0
T. ignotus




0 7 0 35 0
Spirosperma ferox




0 0 0 0 0
Ubestemte med hårbørster




11 1002 2876 1172 681

Lumbriculidae





Lumbriculus variegatus




0 162 794 882 593
Stylodrilus heringianus




360 1214 395 445 346

Naididae





Chaetogaster diastrophus




0 0 11 127 7
C. diaphanus




0 0 0 0 0
Uncinais uncinata




0 0 0 21 0
Paranais sp.




0 0 0 0 0
Pristina sp.




0 0 0 0 0
Specaria josinae




0 42 35 92 0
Vejdovskyella comata




0 0 0 0 0
Nais alpina




0 0 0 0 0
N. communis




0 0 25 78 0
Ubestemte




0 0 0 0 0

Enchytraeidae






Cernosvitoviella sp.




113 635 152 71 7
Cognettia sphagnetorum




716 1094 148 148 141

Lumbricidae






Eiseniella tetraedra




0 0 0 0 7
Ubestemte




0 0 0 0 0

APHANONEURA






Aelosomatidae






Aelosoma sp.






Ubestemte




0 0 7 0
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1983-84 Transekt 3 (T3)





Art Dato 13.12 08.05 17.07 04.08 06.11
OLIGOCHAETA





Tubificidae





Tubifex tubifex




0 0 11 7 0
T. ignotus




0 0 0 7 0
Spirosperma ferox




0 0 0 0 0
Ubestemte med hårbørster




18 64 1510 261 381

Lumbriculidae





Lumbriculus variegatus




0 28 247 14 95
Stylodrilus heringianus




88 1563 1052 226 1606

Naididae





Chaetogaster diastrophus




0 0 18 7 0
C. diaphanus




0 0 0 0 0
Uncinais uncinata




0 0 0 7 0
Paranais sp.




0 0 0 0 0
Pristina sp.




0 0 0 99 0
Specaria josinae




0 0 0 35 0
Vejdovskyella comata




0 11 0 0 0
Nais alpina




0 0 0 0 0
N. communis




0 0 318 275 141
Ubestemte




0 0 0 7 0

Enchytraeidae






Cernosvitoviella sp.




88 335 847 1652 272
Cognettia sphagnetorum




106 653 893 268 272

Lumbricidae






Eiseniella tetraedra






Ubestemte






APHANONEURA






Aelosomatidae






Aelosoma sp.




0 0 0 0




Ubestemte
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1983-84 Transekt 5 (T5)

ArtDato
OLIGOCHAETA
Tubificidae

13.12 08.05 17.07 04.08 06.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 7 0 0 0
Ubestemte med hårbørster 0 0 0 0 0

Lumbriculidae





Lumbriculus variegatus 0 0 0 0 0
Stylodrilus heringianus 28 318 275 67 46

Naididae





Chaetogaster diastrophus 0 0 0 0 0
C. diaphanus 0 0 0 0 0
Uncinais uncinata 0 0 0 0 0
Paranais sp. 0 0 0 0 0
Pristina sp. 0 0 0 0 0
Specaria josinae 0 0 0 0 0
Vejdovskyella comata 0 0 0 0 0
Nais alpina 0 0 0 0 0
N. communis 0 0 0 7 0
Ubestemte 0 0 0 0 0

Enchytraeidae






Cernosvitoviella sp. 28 64 176 53 325
Cognettia sphagnetorum 60 642 282 353 353

Lumbricidae






Eiseniella tetraedra 0 0 0 0 0
Ubestemte 0 7 0 0 0

APHANONEURA






Aelosomatidae






Aelosoma sp. 0 0 0 0 0

Ubestemte








1988 Transekt 2 (T2)

Art
OLIGOCHAETA
Tubilicidae

Dato11.05 07.06
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11.07 10.08 11.10 03.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 0 7 0 35 0
Ubestemte med hårbørster 1789 441 1172 995 247 141

Lumbriculidae





Lumbriculus variegatus 342 236 247 289 183 106
Stylodrilus heringianus 988 593 907 568 766 1334

Naididae





Chaetogaster diastrophus 0 0 0 325 0 0
C. diaphanus 0 0 88 0 7 0
Uncinais uncinata 0 46 0 441 0 0
Paranais sp. 11 0 7 18 0 0
Pristina sp. 0 0 0 0 7 7
Specaria josinae 95 18 18 529 60 46
Vejdovskyella comata 0 0 0 7 0 0
Nais alpina 0 0 0 0 7 46
N. communis 28 42 64 53 131 247
Ubestemte 0 0 0 0 0 0

Enchytraeidae






Cernosvitoviella sp. 660 99 88 42 71 275
Cognettia sphagnetorum 1270 572 1030 1006 794 1172

Lumbricidae






Eiseniella tetraedra




0 0 0 7
Ubestemte 7 0 0 0 0 0

APHANONEURA






Aelosomatidae






Aelosoma sp. 7 0 0 0 0 0

Ubestemte





0 11
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1988 Transekt 3 (T3)





Art Dato 11.05 11.07 11.10 04.11
OLIGOCHAETA





Tubificidae





Tubifex tubifex




0 0 0 11
T. ignotus




0 0 0 0
Spirosperma ferox




7 60 88 0
Ubestemte med hårbØrster




25 307 529 205

Lumbriculidae





Lumbriculus variegatus




131 272 342 240
Stylodrilus heringianus




653 1217 882 731

Naididae





Chaetogaster diastrophus




0 293 0 0
C. diaphanus




0 0 0 0
Uncinais uncinata




0 907 0 0
Paranais sp.




0 0 0 0
Pristina sp.




0 0 0 0
Specaria josinae




0 46 117 35
Vejdovskyella comata




0 0 0 0
Nais alpina




0 0 11 113
N. communis




64 152 99 364
Ubestemte




11 0 0 0

Enchytraeidae






Cernosvitoviella sp.




328 95 42 25
Cognettia sphagnetorum




723 413 152 152

Lumbricidae






Eiseniella tetraedra




0 0 0 0
Ubestemte




0 0 7 0

APHANONEURA






Aelosomatidae






Aelosoma sp.




0 0 0 0

Ubestemte




0 0 28 11
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1988 Transekt 5 (T5)

Art
OLIGOCHAETA
Tubificidae

Dato11.05 12.07 11.10 04.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 0 0 0
Ubestemte med hårbørster 0 0 0 0

Lumbriculidae




Lumbriculus variegatus 7 14 25 14
Stylodrilus heringianus 409 395 371 445

Naididae




Chaetogaster diastrophus 0 57 0 0
C. diaphanus 0 0 0 0
Uncinais uncinata 0 0 0 0
Paranais sp. 0 0 0 0
Pristina sp. 0 0 0 0
Specaria josinae 0 0 0 0
Vejdovskyella comata 0 0 0 0
Nais alpina 0 7 459 28
N. communis 25 28 321 106
Ubestemte 0 0 11 0

Enchytraeidae





Cernosvitoviella sp. 695 635 639 28
Cognettia sphagnetorum 2918 2816 1443 889

Lumbricidae





Eiseniella tetraedra 11 7 11 35
Ubestemte 0 28 11 0

APHANONEURA





Aelosomatidae





Aelosoma sp. 0 0 0 0

Ubestemte 0 7 0 71



61

1989 Transekt 2 (T2)

Art
OLIGOCHAETA
Tubificidae

Dato03.05 09.06 04.07 03.08 31.08 09.10 08.11

Tubifex tubifex 0 35 7 0 0 0 7
T. ignotus 7 11 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 11 0 25 0 46 0
Ubestemte med hårbørster 117 1112 794 589 318 2311 406

Lumbriculidae






Lumbriculus variegatus 32 476 283 399 219 431 134
Stylodrilus heringianus 505 409 536 600 625 413 628

Naididae






Chaetogaster diastrophus 0 0 0 0 0 0 0
C diaphanus 0 0 0 0 0 0 0
Uncinais uncinata 7 11 0 0 64 18 0
Paranais sp. 71 169 11 0 0 0 0
Pristina sp. 7 11 0 11 0 0 0
Specaria josinae 0 18 0 0 0 282 7
Vejdovskyella comata 0 11 0 0 7 0 0
Nais alpina 7 11 7 28 219 946 646
N. communis 187 247 176 124 293 995 311
Ubestemte 0 0 0 0 0 28 0

Enchytraeidae







Cernosvitoviella sp. 42 81 25 25 187 346 431
Cognettia sphagnetorum 483 582 519 819 960 1013 819

Lumbricidae







Eiseniella tetraedra 0 0 7 0 0 0 0
Ubestemte 0 0 0 11 35 7 0

APHANONEURA







Aelosomatidae







Aelosoma sp. 0 0 0 0 0 0 0

Ubestemte




0 11 0 0 0 0



1989 Transekt 3 (T3)

Art
OLIGOCHAETA
Tubificidae

Dato03.05 09.06
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05.07 15.08 31.08 09.10 08.11

Tubifex tubifex 0 0 0 0 0 0 0
T. ignotus 0 0 0 0 0 0 0
Spirosperma ferox 0 11 11 18 0 7 0
Ubestemte med hårbørster 152 300 0 35 0 88 53

Lumbriculidae






Lumbriculus variegatus 106 240 60 124 71 0 42
Stylodrilus heringianus 522 441 247 424 858 540 529

Naididae






Chaetogaster diastrophus 0 0 0 0 0 0 0
C. diaphanus 0 0 0 0 0 0 0
Uncinais uncinata 0 7 0 0 7 0 0
Paranais sp. 7 0 0 0 0 0 0
Pristina sp. 0 53 0 0 7 0 0
Specaria josinae 35 0 0 0 11 7 0
Vejdovskyella comata 0 0 0 0 0 0 0
Nais alpina 28 7 0 0 81 483 300
N. communis 325 311 71 141 300 1059 466
Ubestemte 0 0 0 0 0 0 0

Enchytraeidae







Cernosvitoviella sp. 28 60 25 25 42 148 184
Cognettia sphagnetorum 522 325 155 378 364 556 505

Lumbricidae







Eiseniella tetraedra 7 0 0 0 0 18 0
Ubestemte 0 7 7 0 0 0 7

APHANONEURA







Aelosomatidae







Aelosoma sp. 0 0 0 0 0 0 0

Ubestemte 0 7 0 0 0 0 0
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1989 Transekt 5 (T5)




Art Dato 04.05 05.07 08.11
OLIGOCHAETA




Tubificidae




Tubifex tubifex




0 0 0
T. ignotus




0 0 0
Spirosperma ferox




0 0 0
Ubestemte med hårbørster




0 0 0

Lumbriculidae




Lumbriculus variegatus




0 0 11
Stylodrilus heringianus




494 229 78

Naididae




Chaetogaster diastrophus




0 0 0
C. diaphanus




0 0 0
Uncinais uncinata




0 0 0
Paranais sp.




0 0 0
Pristina sp.




0 0 0
Specaria josinae




0 0 0
Vejdovskyella conzata




0 0 0
Nais alpina




935 35 71
N. communis




769 7 99
Ubestemte




0 0 0

Enchytraeidae





Cenzosvitoviella sp.




194 18 18
Cognettia sphagnetorum




1634 159 219

Lumbricidae





Eiseniella tetraedra




7 0 0
Ubestemte




0 0 7

APHANONEURA





Aelosomatidae





Aelosma sp.




0 0 0

Ubestemte
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