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FORORD

Hovedtyngden av Terskelprosjektet er lagt til Eksingedalen nordøst

for Bergen. Prosjektet arbeider her for å belyse de biologiske virk-

ninger av terskelbygging i regulerte vassdrag. Som supplement til

disse undersøkelsene er det igangsatt delprosjekter i Hallingdals-elva,

Mørkedøla, Nea, Skjoma og Numedalslågen.(For en mer utførlig rede-

gjørelse henvises til Informasjon nr 1 (Mellquist 1976)).

Den foreliggende rapport behandler en del av de resultater som er

fremkommet ved Terskelprosjektets gruppe ved Zoologisk museum, Uni-

versitetet i Oslo. Rapporten tar for seg og sammenligner bunnfaunaen

på og ved terskler av forskjellig alder og geografisk beliggenhet.

En endelig rapport om dette temaet vil bli presentert ved Terskel-

prosjektets avslutning, men det foreliggende materialet er såvidt

omfattende og interessant at det bør ha interesse også i sin nåværende

form.

Cand. real Jan E. Raastad har stått for denne delen av Terskelprosjektet

og for bearbeidelsen av materialet. Mrs. Alison Coulthard Jensen har

assistert ved innsamling og bearbeidelse og har i tillegg ansvaret for

de engelske tekstene.

Rapporten er skrevet av Lisbeth Bakken, NVE - Vassdragsdirektoratet, og

undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Terskelprosjektet.

P. Mellquist
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INNLEDNING

Siden midten av 1960-årene har det vært vanlig å bygge terskler for å ta

vare på restvannføringen i sterkt regulerte elver. Opprinnelig har de

estetiske hensyn spilt en avgjørende rolle, men senere har man også rettet

søkelyset mot tersklenes biologiske betydning (Mellquist 1976). Den fore-

liggende rapport omtaler bunndyrundersøkelser i de elver som inngår i

Terskelprosjektet (Fig. 1).

EKS I NGE-
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Fig. 1 Oversikt over de undersøkte lokaliteter.

The location of the different research areas.
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Et av de største problemene med bunndyrundersøkelser i elver er valg av inn-

samlingsmetodikk. Det er utviklet en rekke metoder for slike studier, men

alle er selektive og ikke like effektive til å samle representanter fra alle

dyregrupper og deres utviklingsstadier. Man står derfor overfor et valg, slik

at hovedvekten av undersøkelsen ofte må legges på en bestemt gruppe hvor

metodikken virker tilfredsstillende.

Insektgruppene døgnfluer (Ephemeroptera), steinfluer (Plecoptera), vkrfluer

(rrichoptera), fjærmygg (Diptera, Chironomidae) og knott (Diptera, Simuliidae)

representerer de bunndyr som er best tilpasset livet i rennende vann. Blant

disse er knott spesielt valgt ut fordi 1) man med enkel innsamlingsmetodikk

kan gi gode bestandsberegniner for denne gruppen og 2) erfaring fra tidligere

knottundersøkelser i Rendalen og i østfold (Raastad 1974, 1975) viser at de

blodsugende knottarter som er til størst plage for mennesker har sitt hoved-

klekkested i elver som har utløp fra vannansamlinger og damkonstruksjoner,

noe som antyder en mulig sammenheng med terskelbygging.

Blant de viktige insektgruppene i elvefaunaen er knott den eneste som ikke

forekommer i stillestående vann. Knott vil derfor være spesielt følsom for

endringer i miljøet som påvirker vannføringen,så som vassdragsreguleringer

og terskelbygging. Knott ser likevel ut til å klare seg der det er sterkt

variabel vannstand. Idet de fleste artene har en kort livssyklus, kan gruppen

bedre enn andre bunndyr utnytte korte perioder med høy vannføring.

Livssyklus hos knott omfatter fire utviklingsstadier: Egg, larve, puppe og

voksent insekt (imago) (Fig. 2). Eggene som er 0,24 - 0,36 mm lange, kan

tåle perioder med uttørring. Hos mange arter vil eggene klekke når vann-

føringen øker, slik at livssyklus kan avsluttes i løpet av en forholdsvis

kort flomperiode. De nyklekkede larver er omkring 0,5 - 1 mm lange, og de

forskjellige artene når en lengde på 5 - 11 mm. Knottlarvene har to karakte-

ristiske hodevifter, som de filtrerer fødepartikler fra vannet med. Larve-

livet er ofte antatt å vare i 4 - 10 uker hos de arter som har sin utvikling

om sommeren. Etter endt vekst spinner larven seg fast til underlaget med en

kremmerhusformet kokong, hvori puppen dannes. Puppen, som har to forgrenede

ånderør i forenden, klekker etter en uke til det voksne insekt'om straks

forlater elven. De voksne knott ser ut som små sorte fluer. I Norge har

man innpå 50 forskjellige arter som er 1,5 - 6 mm lange. De vanligste er

omkring 2 - 4 mm. Hos de fleste arter suger hunnen blod fra fugl eller

pattedyr.
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Fig. 2 Livssyklus hos knott. A: Egg på en vannplante,
Knottlarver, C: Knottpuppe, D: Voksen hunnknott.

The life - cycle of A: Eggs, B: Larvae,
PUpa, D: Adult female.  (Pål Thomas Sundhell del.)

regulerte elver med sterkt variabel vannstand vil man ofte finne et

"katastrofesamfunn" hvor knott dominerer. På nedstrømssiden av løsmasse-

terskler vil spesielt bunn- og strømforhold gi gode betingelser for ut-

vikling av knott. På den ru overflaten av betongterskler er det imidlertid

sjelden man finner kolonisering av knott. Også begroing av alger og moser

vil være svært ugunstig for knott.

Siden knottlarvene ernærer seg ved å filtrere spiselige partikler fra vannet

("filter-feeders"), er det naturlig å finne de største konsentrasjoner av
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knott ved utløpet av sjøer og vannansamlinger hvor det finnes store mengder

fødepartik1er i vannet. Hos knott, i større grad enn hos døgnfluer, stein-

fluer og vårfluer, finner man en rekke arter som er så tydelig avhengige av

denne utløpseffekten at det i forbindelse med denne gruppen er naturlig å

snakke om et spesielt utløpssamfunn (Ulfstrand 1968). Der hvor knott opp-

trer på denne måten kan de ha stor betydning som føde for fisk.

Da denne undersøkelsen startet i 1975 ble det funnet svært mye knott på de

forholdsvis nye tersklene i Numedalslågen, mellom Rødberg og Norefjord. Denne

del av Numedalslågen er derfor valgt ut som det primære arbeidsområdet for

bunndyrundersøkelsene. Tersklene i Numedalslågen har også spesiell interesse,

siden det er grunn til å regne med at bunndyrsamfunnet i et nyetablert terskel-

område som dette vil gjennomgå en forholdsvis rask utvikling (suksesion).

Når det gjelder knottfaunaen, kan man vente at forandringen vil være betydelig

i løpet av en 3-4 års periode (Raastad 1975, Zivkovi6 1975). Ved å følge

knottfaunaens utvikling i Numedalslågen, vil man derfor kunne få pålitelige

data i løpet av det korte tidsrom som står  til rådighet for  Terskelprosjektets

bunndyrundersøkelser.

Hensikten med disse undersøkelsene er å finne ut om det er forskjeller i

bunndyrsammensetningen i regulerte elver ovenfor og nedenfor terskelbassenger.

Dessuten om terskelbygging gir likt utslag i geografisk spredte elver som

har forskjellig vannføring. Spesielt vil undersøkelsene ta for seg utvikl-

ingen av de forskjellige knottbestander i detalj, og ved livssyklusstudier

belyse artenes tilpasning til de lokale miljøforhold og deres betydning for

den lokale knottplage.

Foreløpig legger rapporten frem data for vekst og livssyklus hos de viktigste

knottarter i Numedalslågen. Dette gir grunnlag for en senere sammenligning

mellom resultatene fra de ulike terskelområder. Undersøkelsene i Numedalslågen

omfatter bestandsoverslag, foreløpig for perioden 1976-77, og vurderer

variasjoner i bunndyrmengdene mellom de forskjellige stasjoner i terskel-

området Rødberg-Norefjord.

I tillegg til resultatene fra Numedalslågen tar denne rapporten også med

en del materiale fra Eksingedalselva, Hallingdalselva, Mørkedøla, Glomma

(Høyegga), Renaelva (Åkrestrømmen), Nea og Skjoma.
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METODER

Innsamling 


Med unntak av materialet fra Eksingedalen, er det brukt samme metodikk på

alle innsamlingslokaliteter. Denne metodikken, som er utviklet for under-

søkelser på steinbunn i rennende vann, er basert på steinplukk. Ved hver

innsamling tas en seri- på fem stein som legges i en bøtte, samtidig som

en ferskvannshåv (450/Jm) holdes nedstrøms steinen for å få med de dyrene

som ellers ville bli ført bort med strømmen. Deretter blir steinene børstet

med en stiv kost, dyrene siles fra vannet og konserveres på alkohol (Fig. 3).

Bunnarealet er beregnet ved å måle steinenes største lengde (L), bredde (B)

og tykkelse (T), slik at arealet (A) fremkommer ved:

A = (B + L) T

Når steinene måles i cm fremkommer beregningen for antall bunndyr pr. kvad-

ratmeter (N) ved:

N = • 10 000

der n er antall individer i prøven.

Som nevnt i innledningen, fanger ikke denne metoden alle dyregrupper like

godt. De dyregrupper som for en stor del lever nede i bunnlaget vil være

sterkt underrepresentert. Dette gjelder bl.a. de yngre stadier av stein-

fluer og vårfluer, i tillegg til visse døgnfluer og noen fjærmygg. Meto-

dikken gir derimot gode tall for knott, viktige grupper av fjærmygg og

antagelig for visse døgnfluer(Baetidae).Metodikkens forskjell i fangst-

effektivitet gjør at beregningen for de ulike grupper ikke er fullt ut

sammenlignbare.

Metodikkens effektivitet vil variere noe i løpet av sesongen. Den er lavest

i den tiden hvor organismene finnes i de minste utviklingsstadier, fordi

en del av de dyrene som er mindre enn 450 itim vil gå tapt under innsamlingen.

Dette berører bare i liten grad knott. De nyklekkede knottlarvene, som oftest

er større enn 500 pm, vil som regel hefte seg fast i håven med sine fine

silketråder.

Materialet fra Eksingedalselva består av prøver fra vannmassene og bunndyr-

prøver. Bunnprøvene er tatt med et innsamlingsapparat (rørsampler) som
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Fig. 3 Steinprøver børstes og bunndyrene siles fra vannet.

The stones are brushed and the animals are sieved from the water.
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dekker et fast areal på 283 cm2. Metodikken er utviklet for bløt bunn

uten stein og er neppe særlig effektiv for innsamling av knott. Etter

avtale tas det derfor parallelle prøver med den metodikk som er benyttet

på de andre lokalitetene som inngår i denne undersøkelsen.

Livssyklusstudier

Lengdemåling av larver er benyttet som et middel til å avklare livssyklus

hos en del knottarter. Foreløpig er dette begrenset til materialet fra

Numedalslågen i 1976.

I den utstrekning materialet fra hver innsamlingsdato har vært stort nok,

er det for hver art målt 20 larver av hver aldersgruppe. Resultatene er

presentert ved gjennomsnittslengder og 95 % konfidensintervall (et uttrykk

for statistisk sikkerhet). Konfidensintervallet angir spredningen i materi-

alet, og etterhvert som gjennomsnittet øker, får man et mål for larvenes

vekst i løpet av sesongen.

På grunn av problemer med å identifisere de yngste larvene mangler disse

i det utvalget som er målt. Dessuten vil det siste stadium naturlig være

noe underrepresentert, idet dette bare varer i kort tid før puppene blir

dannet. Observasjon av pupper gir en forholdsvis nøyaktig angivelse av

flyveperioden til de voksne knott.

KNOTTFAUNAEN I TERSKELOMRÅDER

Resultater

De foreløpige resultater viser at materialet i alt omfatter minst 18 knott-

arter (Tab. I). Idet knott er vanskelig å artsbestemme, og siden materialet

i noen tilfeller er for lite, er syv arter inn til videre oppført med gruppe-

navn (gr.). Usikkerheten er ikke stor, men problemet er at enkelte av grup-

pene kan vise seg å inneholde forskjellige arter i de ulike terskelområder.

Det ser imidlertid ut til at gruppene Prosimulium hirtipes(gr.), Simulium

ornatum(gr.),ogSimulium tuberosum(gr.) bare omfatter artene som har gitt

gruppene navn. Videre er Cnephia pallipes(gr.) ganske sikkert representert

med arten C. fUscipes,og Eusimulium latipes(gr.) med arten E. vernum.

Simulium morsitans(gr.) omfatter artenS. morsitansog/ellerS. curvistylum,

mens Simulium venustum(gr.) ser ut til å omfatte både S. truncatumog S. sub-

lacustre,og muligens S. argyreatum.
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Tabell I. Oversikt over knottarter (Simuliidae) fra Numedalslågen, Eksingedalselva,
Hallingdalselva, Mørkedøla, Åkrestrømmen (Renaelva), Høyegga (Glomma), Nea
og Skjoma.

Elack- 1 s ecies rom the investi ated weir localities.

rt!

HallingdalEksingedal Åkrestrømme

6 97

P. ferrugineum

P. macropygum

P. hirtipes

C. pallipes

C. tredecimata

C. lapponica

E. latipes

E. bicorne

E. curvans

E. aureum

E. pusillum

S. rostratum

S. ornatum

S. monticola

S. venustum

S. morsitans

S. tuberosum

S. reptans

Antall arter

(Wahlberg)

(Lundstr7;m)

(Fries) gr.

(Fries) gr.

(Edwards)

(Enderlein)

(Meigen) gr.

(D., R. & V.)

Rubz. & Carlss.

(Fries)

(Fries)

(LundstrOm)

Meigen gr.

Friederichs

Say gr.

Edwards gr.

(LundstrOm) gr.

(Linn6)

Noen av artene har en svært begrenset forekomst (Tab. I). Blant disse er

Prosimulium macropygumog Cnephia tredecimatasom bare med sikkerhet er på-

vist i Skjoma. Videre er Cnephia lapponicaog Eusimulium pusillumbare fun-

net i Åkrestrømmen. En art som trolig er Eusiumulium aureumer bare påvist

i Eksingedalen før reguleringen. I tillegg til disse er Eusimulium bicorne

og Simulium morsitansbare funnet et par steder.

Artene Posimulium hirtipes, Eusimulium curvans, Simulium monticola, Simu-

Zium venustumog Simulium reptanser påvist i noen flere lokaliteter. Av
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disse er det bare S. reptanssom opptrer i noen særlig mengde. Denne arten

er blant de mest tallrike i materialet fra Høyegga og fra Numedalslågen.

Størst utbredelse har Cnephia pallipes,Eusimulium latipes, Simulium ornatum,

Simulium rostratumog Simulium tuberosum. Av disse er E. latipes, S. ornatum

og S. rostratumvanlige arter i norske elver og de opptrer ikke i særlig store

mengder i noen av terskelområdene. Imidlertid var S. rostratumen av de mest

tallrike artene i Eksingedalselva før reguleringen (Raastad 1977), og bestan-

den av denne arten ser nå ut til å øke i Numedalslågen. Cnephia pallipes

forekommer i forholdsvis store mengder i Skjoma.

Simulium tuberosumser ut til å være den mest interessante, idet arten -

med forbehold for Eksingedalselva hvor sommerprøver fra perioden etter regu-

leringen ikke er bearbeidet - er den eneste som er svært tallrik i materialet

fra alle undersøkte lokaliteter. Denne arten dominerer i materialet fra

Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea og Skjoma. Nest etter S. reptansvarS. tube-

rosumden tallrikeste arten i Numedalslågen (i 1976) og i Høyegga. Dessuten

var det forholdsvis store tettheter av S. tuberosum i  Åkrestrømmen og i

Eksingedalselva før reguleringen.

BUNNDYRUNDERSØKELSER I NUMEDALSLAGEN

Undersøkelsesområdet

Numedalslågen (Buskerud, Nore og Uvdal) har sitt egentlige utspring fra

Nordmannslågen (1243 m o.h.) inne på Hardangervidda. Vannet fra Hardanger-

vidda samles i Pålsbufjorden som nesten går i ett med Tunhovdfjorden

(735 m o.h.) når magasinet er fullt. Fra Tunhovdfjorden ledes vannet gjennom

tunnel og rør til kraftstasjonen Nore I ved Rødberg, og videre ut i Rødberg-

dammen som er inntaket for Nore II. Avløpsvannet fra Nore II slippes ut i

Norefjorden.

Rødbergdammen (365 m o.h.) er dannet ved oppdemming av Uvdalselva som

drenerer Hardangervidda fra nordvest. Nedenfor dammen løper Uvdalselva

sammen med Numedalslågen fra Tunhovddammen og munner ut i Norefjorden

(265 m o.h.) etter vel 4 km. På grunn av reguleringene er disse elveleiene

delvis tørrlagte nedenfor dammene store deler av året. Nedbørfeltet for

den del av Numedalslågen som ligger nord for Norefjord er på 2836 km2, mens

vannføringen på den siste strekningen for det meste beror på utslipp fra Rød-

bergdammen.
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Mykstufoss

Fig. 4 Kart over undersøkelsesområdet i Numedalslågen. Terskelområdet
er innrammet.(I-IV). Overføringen fra Tunnhovdfjord er stiplet.
Bare øvre og nedre del av Norefjord, som er ca. 17 km lang, er
inntegnet.

Map of the Numedalslågen River and the weir area (I-111).
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Etter Norefjord-Kraviksfjord faller Numedalslågen i kraftige stryk ned til

Mykstufoss ved Veggli. Videre renner den mer rolig og bred, avbrutt av en

del fossefall, hvorav de største er ved Kongsberg og Hvittingfoss, inntil

elven når havet ved Larvik.

Det er strekningen mellom Rødberg og Norefjord, hvor det er bygget 4 terskler

i 1971-74, som inngår som hovedområde i denne undersøkelsen (Fig. 4). Dette

området er nærmere beskrevet i Terskelprosjektets årsrapporter for 1975 og

1976 (Raastad 1976, 1977). Numedalslågen er også beskrevet i rapporter fra

NIVA (Holtan & Baalsrud 1976, Lingsten et al. 1976).

Materialet

De innledende undersøkelser i Numedalslågen ble foretatt i august 1975

(Raastad 1976). I 1976 ble prøver innsamlet med 14 dagers mellomrom fra

5.mai til 11.august, og deretter med 3-4 ukers mellomrom inntil 16.desember

(Raastad 1977). I 1977 er innsamlingen fra Numedalslågen trappet opp, og

i tiden mai-juli er prøvene tatt med en ukes mellomrom. Materialet dekker

perioden fra 3.februar til 13.desember, og innsamlingen er fortsatt med samme

hyppighet i 1978. Dette har ført til at store deler av materialet ennå ikke

er ferdig bearbeidet. Vekst og livssyklus hos knott er foreløpig bare beregnet

ut fra materialet fra mai til desember 1976. Innsamlingene i Numedalslågen

vil bli avviklet i løpet av 1979.

På grunn av praktiske problemer som skyldes periodevis stor vannføring i

Numedalslågen (Raastad 1977), er det meste av materialet innsamlet fra om-

rådet ved terskel nr. I (Fig. 4-5). I 1977 og i 1978 er det foretatt inn-

samling fra 10 stasjoner over en strekning på ca. 30 km fra Rødbergdammen

og ned til Mykstufoss. Prøvene er tatt på strykpartier ovenfor og nedenfor

selve terskelområdet, og fra innløp og utløp av hvert terskelbasseng.

Resultater:

- Vekst og livssyklus hos knott

Det er målt lengder av 1708 larver fordelt på 8 knottarter som er innsamlet

i løpet av 1976. For de øvrige artene i Numedalslågen har materialet vært

for lite.
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Fig. 5 Numedalslågen ved lav vannføring: Bassenget ved terskel nr. I
og tørrlagt hovedløp (oppe), samt sideløp (nede).

The Numedalslågen River at low discharge: The dam at weir no. I,
the main river bed (upper), and the side channel (lower).
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Resultatene viser at man kan skille mellom to hovedtyper av livssyklus i

Numedalslågen: Arter som overvintrer som egg, og de som overvintrer som

larver. Hver av disse kan igjen deles i to grupper: Arter med én generasjon,

og de som har 2-3 generasjoner i løpet av sesongen.

Den største gruppen omfatter arter med en generasjon og som overvintrer som

egg: Prosimulium ferrugineum, Cnephia fuscipes, Eusimulium curvansog

Simulium rostratum(Fig. 6). Eggene hos disse artene ser ut til å klekke

i mars-april. Larvene har en rask vekst frem til pupper som så produserer

voksne knott i juni-juli. Det ble ikke påvist pupper av P. ferrugineumog

E. curvansi 1976. Til denne gruppen hører antakelig også Eusimulium bicorne,

Simulium venustumog Simulium morsitansi Numedalslågen. Materialet av disse

artene er foreløpig svært lite.

MJ

ii
JMJ J, i

C. fuscipesE. curvans S. rostratum P. ferrugineum

•

Fig. 6 Gjennomsnittslengder (og 95 % konfidensintervaller) av larver hos

4 knottarter som har en generasjon i Numedalslågen 1976, De
prikkete intervaller markerer funn av pupper.

Mean lengths and confidence intervals for larvae offour black-
fly species that have one generation in the Numedals1ågen in
1976. Dotted areas represent observations ofpupae.
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Fig.  7 Gjennomsnittslengder (og 95 %  konfidensintervaller) av larver hos
4 knottarter som har 1-3 generasjoner i Numedalslågen 1976. De
prikkete intervaller markerer funn av pupper.

Mean lengths and confidence intervals for larvae of four black-
fly species that have 1-3 generations in the Numedalslågen in
1976. Dotted areas represent observations of pupae.
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Det er påvist to arter med to generasjoner som overvintrer som egg i Nume-

dalslågen: Simulium reptansog Simulium tuberosum(Fig. 7). Hos begge arter

klekker de voksne knott med første generasjon i juni-juli, og siste generasjon

i september. Eggene til siste generasjon overvintrer og klekker til første

generasjons larver i april-mai. Larvene hos begge arter viser en rask vekst

i første og andre generasjon.

Blant de arter som overvintrer som larver er det bare Simulium ornatumsom

har flere generasjoner i løpet av sesongen (Fig. 7). Selv om materialet

foreløpig er litt lite, ser det ut til at S. ornatum opptrer med tre gene-

rasjoner i Numedalslågen. Første generasjon flyr i mai, andre generasjon i

juli og siste generasjon i september. Eggene til siste generasjon klekker til

larver som overvintrer og danner første generasjon året etter. Hos de to på-

gølgende generasjoner har larvene en rask utvikling.

Eusimulium vernumovervintrer som larver og har bare en generasjon i løpet

av sesongen (Fig. 7). De voksne knott flyr i juni-juli. Eggene klekker

til larver kort tid etter at de er lagt. Larvene ser ikke ut til å vokse

før ut på forsommeren året etter, men utviklingstiden er da forholdsvis rask.

Det eiendommelige med livssyklus hos E. vernumi Numedalslågen er at larve-

stadiet varer bortimot et år. Noe tilsvarende ser ikke ut til å være kjent

hos andre knottbestander.

Det er også to andre arter i Numedalslågen som overvintrer som larver, og

som antagelig har en generasjon i året: Prosimulium hirtipesog Simulium

monticola.Materialet av disse er lite, men dette ser ut til å være arter

hvor eggene har en dvaleperiode (diapause) om sommeren, idet larvene først

opptrer svært sent på høsten. Larvenes utvikling faller antagelig sammen

med den hos første generasjon av S. ornatum.

- Bunndyrmengder ved terskel nr. I i 1976-77

Innsamlingene i 1976 og 1977 viste at knott utgjorde det meste av bunn-

faunaen i Numedalslågen i tiden mai-juli. Ut over denne perioden var fjær-

mygg den dominerende insektgruppe.

Resultatene viser dessuten at bunndyrmengdene var betydelig større i 1977

enn i 1976 (Fig. 8). Dette kommer klarest frem for knott der middelverdien

for 1977 var 65 000 individer/m2, mens den i 1976 var 11 000 individer/m2.
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Fig. 8 Bunndyrmengder i Numedalslågen ved terskel nr. I i 1976-77;
knott i det nederste diagram, de øvrige bunndyr i det øverste.

Benthos estimates in the Numedalslågen at weir no. I in 1976-77;
black-flies (lower diagram) and other benthos (top).
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Knottbestanden i Numedalslågen er svært lav i vintermånedene, og de arter

som overvinterer som larver (Prosimulium hirtipes, Eusimulium vernum,

Simulium ornatumog S. monticola)ser det ut til å ha liten mengdemessig

betydning.

Da de løpende registreringene startet i begynnelsen av mai 1976 ble det funnet

nyklekkede larver av en del av de artene som overvintrer som egg, og tett-

heten var nær 2000 knottlarver/m2 (Fig. 8). Den gjennomsnittlige tetthet

øket til et maksimum på 26 000 - 34 000 knottlarver/m2 i mai-juni. Knott

var da oppe i 70-95 % av bunndyrmaterialet, og de dominerende artene var

Simulium reptansog S. tuberosum.På det meste ble det nå påvist 70 000

bunndyr/m2 ved en enkelt prøve. Her må vi imidlertid igjen minne om at

ikke alle bunndyrgrupper blir innsamlet like representativt ved den benyttede

metodikk.

Tettheten sank til omkring 8000 knottlarver/m2 i juli etterhvert som det

klekket voksne knott av EusimuZium vernum, Simulium ornatum(2. generasjon)

og de artene som har overvintret som egg (kfr. Fig. 6-7).

Nyklekkede larver av siste generasjon hos Simulium reptans, S. ornatumog

S. tuberosumgjorde at tettheten av knott igjen økte til 24 000 individer/m2

i månedskiftet juli-august, hvorpå den sank jevnt etterhvert som det ble

dannet pupper og de voksne knott klekket. Fra september og til ut i mars

året etter ble det for det meste funnet mindre enn 1000 knottlarver/m2.

Bunndyrberegningene fra februar og fra mars 1977 ga bare 30 knottlarver/m2

(Fig. 8). Deretter var økingen enorm. De foreløpige resultater viser at

gjennomsnittet for den første tre ukers perioden i april-mai var på

80 000 knottlarver/m2. Iløpet av de neste tre uker sank gjennomsnittet til

40 000 knott/m2, antagelig på grunn av klekkingen til voksne knott. I de

påfølgende seks ukerijuni-juli lå gjennomsnittet på 330 000 - 360 000 knott/m2.

Knott utgjorde da 80-99 % av materialet. I en enkelt prøve er det nå funnet

750 000 bunndyr/m2.

Slik som i 1976 avtok knottmengden betydelig i juli etterhvert som det ble

dannet pupper og de voksne knott klekket. I august 1977 var økingen mindre

enn året før, men det kan komme av at høstklekkingen av voksne individer

(imagines) hos fler-generasjonsartene har foregått over et noe lenger tids-

rom i 1977. Fra midten av oktober var bare de larveovervintrende arter til-

bake, og tettheten i oktober-desember var omtrent som i 1977.
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En foreløpig vurdering av knottmaterialet fra 1978 viser at det var mer

knott i Numedalslågen i tiden januar-mars enn i 1977, mens tettheten i april-

juli ser ut til å ha vært lav i forhold til de to foregåendeår. Stikk-

prøver antyder at tettheten i juni-juli 1978 har vært omtrent som i 1976,

eller mulig lavere.

Materialet av de øvrige bunndyr er foreløpig behandlet under ett. Dette

materialet består for det meste av insektgruppene fjærmygg, døgnfluer,

vårfluer og steinfluer. Ellers er det bl.a. innslag av rundormer, og under-

tiden av planktoniske småkreps. Gjennomgående er 75-85% av dette materialet

fjærmygg, mens døgnfluer periodevis er oppe i 50%.

Tettheten av disse bunndyrene svinger mer jevnt i løpet av året i motsetning

til knott som er mer bundet til sesongen april-september (Fig. 8). Også

disse bunndyrene opptrådte med høyere tetthet i 1977 enn i 1976, men økingen

fra det ene år til det annet var på langt nær så stor som for knott. Middel-

verdien for 1977 var nær 12 000 benthos/m2, mens den i 1976 var ca.

5000 benthos/m2. I 1976 ble de største tetthetene observert i mai, august-

september og i desember med gjennomsnitter på henholdsvis 11 000, 7 500

og 8 200 individer/m2. I 1977 ble de største tetthetene observert i mai

og i juli med gjennomsnitter på henholdsvis 36 000 og 27 000 individer/m2.

Dessuten var det en mindre topp på 7000 individer/m2 i oktober 1977. Den

laveste tettheten, 1000 individer/m2, ble registrert i juni 1976.

I motsetning til knott var det forholdsvis høye vintertettheter av de øvrige

bunndyr (Fig. 8). I september 1976 til februar 1977 var den gjennomsnittlige

tetthet 4700 benthos/m2, og i tiden september 1977 til januar 1978 var den

6300 benthos/m2. Foreløpige resultater fra 1978 (stikkprøver) tyder på at

disse bunndyrene i motsetning til knott, opptrer med omtrent tilsvarende

tettheter i 1978 som i 1977.

- Bunndyrmengder på strekningen Rødberg - Mykstufoss

Resultatene fra innsamlingen i juli 1977 tyder på at den totale bunndyr-

mengden i Numedalslågen influeres sterkt av terskelpåvirkningen (Fig. 9).

Ovenfor terskelområdet ble bunndyrtettheten beregnet til 22 000 individer/m2.

Ved utløpet av den øverste tersklen (IV) var tettheten øket til mer enn det

dobbelte. Videre nedover i elven forbi terskel III og frem til innløpet i

terskel II's basseng, var tettheten forholdsvis stabil med omkring 45 000 -

65 000 individer/m2. Ved utløpet av terskel II var økingen betydelig.
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Fig. 9 Bunndyrmengder i Numedalslågen 12. juli 1977 fra Rødberg til
Mykstufoss (jfr. Fig. 4).

Benthos estimates in the Numedalslågen on 12. July 1977
fromRødberg to Mykstufoss (cf. Fig. 4).

Det ble nå registrert 170 000 - 180 000 individer/m2, og dette holdt seg

uforandret forbi utløpet av terskel I. Ved innløpet til Norefjord var det

imidlertid en stor øking igjen. Her ble bunndyrtettheten estimert til

460 000 individer/m2, altstå 20 ganger større enn den var ovenfor terskel-

området. Etter Norefjord var tettheten omtrent som før terskelpåvirkningen.

Resultatet for de enkelte bunndyrgruppene knott, fjærmygg, døgnfluer og

andre bunndyr viser ulike tendenser. Knott, som her dominerer med 55 %

av materialet, følger stort sett de svingninger som er omtalt for den sam-

lede bunndyrmengde. Og det er hos denne gruppen at man klarest ser effekten

av terskelpåvirkningen (Fig. 10). Allerede etter den første terskeldammen

var tettheten av knottlarver øket fra 13 000 til 43 000 individer/m2. Den

videre øking av bunndyr ned til utløpet fra den siste terskeldammen skyldes

vesentlig knott, som spesielt dominerte på utløpsstasjonene med 80-90 7 av



28

Gullbrå

Ekse

Storeglupen

0 5 10 km

Eikemo

Fig. 11 Kart over undersøkelsesområdet i Eksingedalselva med terskel-
stedet Ekse.

Map of the Eksingedlselva River with the L'eir Ekse.
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Fig. 12 Eksingedalselva ved terskel Ekse.

The Eksingedalselva River at the wer:r Ekse.
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bindelse med Evanger kraftverk. Etter reguleringen er det

bygget en rekke terskeldammer i Eksingedalselva.

Det er de øvre deler av Eksingedalselva som inngår i Terskelprosjektets

bunndyrundersøkelser. Innsamlingene i 1967-71, før tersklene ble bygget,

omfatter materiale fra strekningen mellom Gullbrå og Eikemo (Fig. 11).

Senere bunndyrinnsamlinger har for det meste vært begrenset til området

rundt en løsmasseterskel ved Ekse (560 m o.h.) (Fig. 12). En nærmere be-

skrivelse av undersøkelsesområdet er å finne i Mellquist (1976).

Materialet 


Materialet fra Eksingedalselva er innsamlet av Terskelprosjektets personale

ved Zoologisk museum i Bergen. Det består av knott som er utsortert fra

drift- og bunnprøver. Tidligere rapporter (Raastad 1976, 1977) skisserer

sesongfordeling for knott innsamlet i tiden før tersklene ble bygget. Bunn-
.

dyrmengdene er foreløpig ikke vurdert.

Her omtales kort det knottmaterialet som i løpet av 1977 er oversendt fra

Bergen. Det består av 124 driftsprøver som er innsamlet fra 2. desember 1975

til 31. mars 1976, og av 31 bunnprøver som er innsamlet fra 3. februar til

3. juni 1976. Det meste av materialet er vinterprøver.

Resultater

Mens det tidligere er kjent 12 knottarter fra Eksingedalselva (Raastad 1977),

omfatter materialet nå bare fire arter som overvintrer som larver: Prosimulium

hirtipes (gr.), Eusimulium latipes(gr.), Simulium ornatum (gr.) og S.  monti-ola.

Resultater fra bunndyrprøvene tyder på at det er svært lite knott på de

stasjonene som er tatt med i undersøkelsen (Tab. II). Dette kan imidlertid

skyldes den spesielle innsamlingsmetodikken som er benyttet i Eksingedalen.

Dessuten består materialet av larveovervintrende arter. Også i Numedalslågen

var knottbestanden lav inntil sommerartene begynte å komme.
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Tabell II. Bestandsberegninger av knott i bunnprøver fra Eksingedalselven i 1976,
uttrykt ved antall individer pr. 1112.

Numbers of black- flies pr. m2 in the River Eksingedalselva 1976

Dato: 3.-5. febr. 3.-4. mars 28. april 3. juni

Tverrsnitt

1 340 10

3 10 10

4 10  10 10

5 30 50 • 10

Tabell III. Fordeling av knottarter i drivprøver fra innløp (I) og utløp (U) av et
terskelbasseng i Eksingedalselvan 1975-76, uttrykt ved antall individer pr. døgn.

Numbers ofblack-flies in daily drift samples from the River
Eksingedalselva£975-76 at weir inlet (I) and outlet ((,).

Dato:

P. hirtipes E. latipes S. ornatum S. monticola




Sum:

2.12,75 1 21 80 62 - 1 1 - 82 84

16.12,75 1 2 56 22 - - - - 57 24

13.01.76 25 24 22 21 1




5 1 53 46

21.01.76




6 54 28 1 - -




55 34

4.02.76 22 107 29 136 - 1 1 3 52 247

16.-17.02.76 37 360 9 217 1 4 - 3 47 584

2.03.76 8 14 7 352 - - - - 15 366

16.03.76 25 108 21 172 - - -




46 280

31.03.76 1 32 4 153 - - - - 5 185

Sum 120 674 282 1163 3 6 7 7 412 1850

Mer enn 80 % av knottmaterialet fra drivprøvene er tatt på utløpsstasjonene

(Tab. III), men observasjonene fra de forskjellige innsamlingsdatoer er ikke

like entyd4ge i denne sammenheng. Inntil det resterende materialet er be-

arbeidet, er det vanskelig å trekke noen videre konklusjon ut over dette.
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BUNNDYRUNDERSØKELSER I HALLINGDALSELVA

Undersøkelsesområdet

Hallingdalselva (Buskerud) dannes ved samløpet av Ustaelva fra Ustevann

og Holselva fra Strandavann. Hallingdalselva er sterkt regulert. I den

øvre del (Å1) og ned til Gol er elven sterkt fallende og har i mai - sept-

ember en minstevannføring på 10 m3/sekund ut fra Strandafjorden. Nedenfor

Gol er det lite fall. På grunn av innløpet fra Hemsila kommer julivann-

føringen nedenfor Gol stasjon opp i et gjennomsnitt på 60 m3/sekund.

Det er bygget omkring 45 terskler i Hallingdalselva. De eldste tersklene

skriver seg fra midten av 1960-årene. De fleste er lagt opp av løsmasser.

På grunn av tersklenes alder er sedimenteringen ganske stor i bassengene.

Sedimenteringen er også merkbar på tersklenes nedstrømsside hvor det også

er forholdsvis stor begroing. De tersklene som er tatt med i denne under-

søkelsen ligger forholdsvis nær Gol sentrum (Fig. 13-14) og ved 200-240 m o.h.

Det vises forøvrig til årsrapporter fra Terskelprosjektet (Raastad 1976,

1977, Aass 1978).

Materialet 


I tiden 14. august til 21. oktober 1975 ble det undersøkt i alt 19 terskler

i Hallingdalselva (Raastad 1976, 1977). På de fleste var forholdene slik

at det var vanskelig å ta sammenlignbare prøver. Her presenteres materialet

•ra kvantitative prøver som ble innsamlet fra 5 løsmasseterskler 5. september

1975 og 27.-28. juli 1976.

Resultater

I september 1975 varierte bunndyrtetthetene i denne del av Hallingdalselva

fra 7 000 - 20 000 individer/m2. Gjennomsnittet for fem terskler var 12 000

individer/m2 (Tab. IV). Dette fordeler seg på 9 300 døgnfluer (77,5 %) og

1 700 fjærmygg (14 %), mens knott, vårfluer, steinfluer og andre hvirvelløse

dyr utgjør samlet noe over 1000 individer/m2.
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Fig. 13 Kart over undersøke1sesområdet i Hallingdalselva med
terskelstedene 29-44.

Map of the Hallingdalselva River with weirs 29-44.

Fig. 14 Løsmasseterskel i nedre del av Hallingdalselva.

A typical weir from the lower part of the Hallingdals-
elva River.
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Tabell IV. Bestandsberegning fra Hallingdalselva 5. september 1975 og 27.-28. juli 1976,
uttrykt ved antall individer pr. m2.

.
Estimates of benthos groups pr. m2 tn the River Hallingdalselva 1975 and 1976.




Sept.1975 Juli 1976

Knott (Simuliidae)




360 5 000

Fjærmygg (Chironomidae) 1 700 73 000

Døgnfluer (Ephemeroptera) 9 300 13 000

Vårfluer (Trichoptera)




290 1 600

Steinfluer (Plecoptera)




210




710

Andre bunndyr (Other groups)




190 4 700

Total 12 000 98 000

I juli 1976 varierte tettheten fra 15 000 - 240 000 individer/m2. Gjennom-

snittet for tre terskler var nær 100 000 individer/m2 (Tab. IV). Dette

fordeler seg på 73 000 fjærmygg, 13 000 døgnfluer og 5 000 knott. Vårfluer,

steinfluer og andre bunndyr utgjør samlet 7 000 individer/m2. Tettheten

var størst i tersklen ved Eikli bru (nr. 41) hvor fjærmygg dominerte med

nær 200 000 individer/m2. Antagelig har den store konsentrasjonen av fjær-

mygg sin årsak i at bunnen var tett begrodd med moser.

I prøvene fra september 1975 ble det bare funnet 360 knott/m2. Av dette var

90 % Simuliumtuberosum(gr.), mens artene Eusimulium latips (gr.), Simulium

rostratumog S. ornatum (gr.) var svært sparsomt forekommende (Tab. V). I

andre prøver fra Hallingdalselva ble det i løpet av høsten også påvist noen

få individer av S. monticolaog S. reptans.

Også i prøvene fra juli 1976 dominerte Simulium tuberosum (gr.). Denne arten,

som også er blant dominantartene i Numedalslågen, ble nå beregnet til 2 900

individer/m2 (Tab. V). Dette svarer til nær 60 % av materialet. Artene

Eusimulium latipes (gr.) og Simulium monticolautgjorde nå omkring 10 % hver,

mens resten var fordelt på Prosimulium hirtipes (gr.), P. ferrugineum,

Simulium rostratum, S. ornatum (gr.) og S. reptans.
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Tabell V. Fordeling av knottarter i bestandsberegninger fra Hallingdalselva 5. september 1975
og 27.-28. april 1976, uttrykt ved antall individer pr. m2.

Species estimates of black-flies pr. m2 in the River Hallingdalselva 1975 and 1976.

P. hirtipes gr.

P. ferrugineum

Sept,1975

-

Juli 1976

20

80

E.latipes gr. 10 480

S. rostratum 10 150

S. ornatum g . 20 100

S. monticola - 600

S. tuberosum gr. 330 2 900

S. reptans - 230

s. indet. - 470

Total 360 5 000

BUNNDYRUNDERSØKELSER I MØRKEDØLA

Undersøkelsesområdet

Mørkedøla i Lærdal (Sogn og Fjordane) har sitt utløp fra Eldrevann som

ligger øverst i Hemsedal på grensen mot Buskerud (Fig. 15). Eldrevann

ble regulert høsten 1974, og store deler av året er elven nå tørrlagt.

I 1977 ble det bygget fire terskler i øverste del av Mørkedøla ved 1070-

1090 m o.h. I storparten av elveleiet er bunnen stein med en del grus

og sand (Fig. 16). Ellers finnes noe starr, og i partier er det en del

mosebegroing.

Materialet

Bunndyrundersøkelsene i Mørkedøla er baser på to innsamlingsturer før

tersklene var bygget. Det ble tatt bunnprøver 29.-30. september 1975 og

28. juli 1976.
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N,7

05 km
Eldrevann

Fig. 15 Kart over undersøkelsesområdet i Mørkedø1a med innsamlings-
stedene 1-5.

Map of the Wrkedøla River with sampling stations 1- 5.

Fig. 16 Mørkedøla ved det planlagte terskelbasseng 4.

The Mørkedøla River at the future weir pool 4.
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Tabell VI. Bestandsberegninger fra Mørkedøla 29.-30. september 1975 og 28. juli 1976,
uttrykt ved antall individer pr. m2.

Estimates of benthos groups pr. m2 in the River Mørkedøla 1975 and 1976.




Sept.1975 Juli 1976

Knott (Simuliidae) 70 1 800

Fjærmygg (Chironomidae) <30 9 700

Døgnfluer (Ehemeroptera) 310 480

Vårfluer (Trichoptera) <20 150

Steinfluer (Plecoptera) <20 50

Andre bunndyr (Other groups) 410 240

Total




850 12 000

Tabell VII. Fordeling av knottarter i bestandsberegninger fra Mørkedø1a 29.-30. september 1975
og 28. juli 1976, uttrykt ved antall individer pr. m2.

Species estimates of black-flies pr. m2 in the River Mørkedøla 1975 and 1976.

1975 1976

P. hirtipes gr, 10

C. pallipes gr. •  • 60

E. 1atipes gr. 10 100

S. rostratum  20 60

S. ornatum gr. 20 WEN.

S. monticola  10

S. tuberosum gr. 1 500

S. venustum gr. 10 80

ss indet. 10

Total 70 1 800
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Resultater

Ved innsamlingen i september 1975 ble det påvist tettheter på 220-1 700

individer/m2. Gjennomsnittet for fem innsamlingssteder var 850 individer/m2

(Tab. VI). Dette fordeler seg på 310 døgnfluer (37 %) og 70 knott/m2 (8 %),

mens fjærmygg, vårfluer og steinfluer tilsammen utgjorde mindre enn 70 indi-

vider/m2. Gruppen "andre bunndyr" kom opp i 410 individer/m2 (48 %),

hvorav det meste var planktoniske småkreps som skriver seg fra overløpsvann

fra Eldrevann.

I juli 1976 ble det funnet tettheter på 4 500 - 22 000 individer/m2. Gjennom-

snittet for tre innsamlingssteder var 12 000 individer/m2 (Tab. VI). Fjær-

mygg dominerte i juliprøvene med et gjennomsnitt på nær 10 000 individer/m2

(78 %), fulgt av knott med 1 800 individer/m2 (15 %). Døgnfluer, vårfluer,

steinfluer og andre bunndyr utgjorde tilsammen 920 individer/m2.

Det ble i alt påvist 8 knottarter i Mørkedøla (Tab. VII). Eusimulium latipes

(gr.), Simulium rostratum, S. ornatum(gr.), S. monticolaog S. venustum(gr.)

var alle sparsomt forekommende i prøvene fra september 1975. I prøvene fra

juli 1976 var mer enn 80 % avmaterialet Stimulium tuberosum(gr.). Artene

Eusimulium latipes(gr.), Cnephia pallipes(gr.), Simulium venustum(gr.)

og S. rostratumutgjorde nå fra 3-6 % hver. Dessuten var Prosimulium hirtipes

(gr.) svært sparsomt forekommende i juliprøvene.

BUNNDYRUNDERSØKELSER I GLOMMA (Høyegga)

Undersøkelsesområdet

Glomma, som har sitt utspring fra en rekke småvann nordøst for Røros, er i

Alvdal (Hedmark) demmet opp av den ca. 7 meter høye Høyeggadammen (Fig. 17-18).

Høyeggadammen (ca. 460 m o.h.) er inntaksmagasinet for overføringen til Ren-

dalen kraftverk. Minstevannføringen i Glomma er på 10 m3/sek. Nedenfor

dammen er elven ganske stor og utilgjengelig, men det finnes et par løsmasse-

banker som ved moderat vannføring gir gode innsamlingsmuligheter. Bunnen er

her stein av middels størrelse og uten begroing.

Materialet 


Det ble tatt bunnprøver fra nedstrømssiden av Høyeggadammen 8. juli 1976.



Lomnes

Åkreströmmen

•

0

9)

Fig. 18. Høyegga dam.

The Høyegga dam.

Fig. 17 Kart over undersøkelsesamrådet i Glomma og i Renaelva med
stasjonene Høyegga og Akrestrømmen.

Map  of  the Glomma River and the Renaelva River with the sampling 0  10 20 km
stations Høyegga and Arestrømmen.

Hayegga
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Tabell VIII. Bestandsberegninger fra Høyegga og fra Åkrestrømmen 8. juli 1976,
uttrykt ved antall individer pr. m2.

Estimates of benthos groups pr. m2 at Høyegga and in the

River Akrestrømmen 1976.




Høyegga Åkrestrømmen

Knott (Simuliidae) 7 000 46 000

Fjærmygg (Chironomidae) 3 200 35 000

Døgnfluer (Ephemeroptera) 2 400 5 600

Vårfluer (Trichoptera) 570 1 100

Steinfluer (Plecoptera) 410 20

Andre bunndyr (Other groups) 20 120

Total




14 000 88 000

Tabell IX. Fordeling av knottarter i bestandsberegninger fra Høyegga og
Åkrestrømmen 8. juli 1976, uttrykt ved antall individer pr. m2.

Species estimates of black-flies pr. m2 at Høyegga and in
the River Akrestrømmen 1976.

C. pallipesgr.

C. lapponica

E.latipes gr.

Høyegga

+

-

-

Åkrestrømmen

2 900

2 200

50

E. curvans




680




120

E. pusillum




- 28 000

S. rostratum




160




280

S. ornatumgr.




70




160

S. tuberosumgr. 2 100 6 500

S. reptans 3 900




450

S. venustumgr.




- 3 900

S. morsitansgr.




20




S. indet.




- 1 800

Total 7 000 46 000
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Resultater

Prøver av bunnfaunaen ga en bestandsberegning på 14 000 individer/m2

(Tab: VIII). Halvparten av dette var knott. Ellers ble det funnet 3 200

fjærmygg /m2 (23 %) og 2 400 døgnfluer/m2 (17 %). Steinfluer, vårfluer og

andre bunndyr utgjorde tilsammen 1 000 individer/m2.

Det ble i alt påvist 7 knottarter ved Høyegga (Tab. IX). Slik som i Numedals-

lågen var de dominerende artene Simulium reptans og S. tuberosum (gr.),

som tilsammen utgjorde 85 % av knottmaterialet. De øvrige artene var

Cnephia pallipes(gr.), Eusimulium curvans, Simulium rostratum, S. ornatum

(gr.) og S. morsitans (gr.), som alle også er funnet i Numedalslågen.

BUNNDYRUNDERSOKELSER I RENAELVA (Åkrestrømmen)

Undersøkelsesområdet

Renaelva er en av Glommas største tverrelver. Den dannes ved sammen-

løpet av Tysla og Unnsetå, som begge har utspring fra fjelltraktene øst

for Tronfjell. Renaelva renner gjennom Rendalen (Hedmark) og danner der

Lomnessjøen og Storsjøen (Fig. 17). Ved Åmot forener elven seg med Glomma.

En vesentlig del av Renaelvas vannføring (max. 55 m3/s) er overført gjennom

tunnel fra Høyeggadammen i Glomma frem til Rendalen kraftstasjon like oven-

for Lomnessjøen. Overføringen ble tatt i bruk i 1971.

Det er den vel 1 km lange delen av Renaelva mellom Lomnessjøen og Storsjøen

(251 m o.h.) som inngår i denne undersøkelsen. Elven, som her kalles Åkre-

strømmen (Fig. 19), har utløp fra et par små terskler i sydenden av Lomnes-

sjøen. Den opptar Mistra fra øst, og forsetter som en relativt bred kanali-

sert elv med sterk strøm og en del strykpartier. Bunnsubstratet er forholds-

vis stor stein med en del begroing.

Materialet 


Knottfaunaen i Åkrestrømmen er allerede godt undersøkt (Raastad 1974),

men mer generelle bunndyrberegninger foreligger ikke. Det ble nå innsamlet

bunnprøver fra Åkrestrømmen 8. juli 1976. De kvantitative prøver er tatt

ca. 200 m nedenfor innløpet av Mistra.



Hegsetfoss

jr
k r. v.

8

3 5 km

Fig. 20 Kart over undersøkelsesområdet i Nea med innsamlingsstedene

2 og 8.

Mrapof the Nea River with sampling stations 2 and 8.
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Tabell X. Bestandsberegninger fra Nea 3. juni 1977, uttrykt ved
antall individer pr. m2.

Estimates of benthos groups pr. m2 in the River Nea 1977.




Stasjon 2 Stasjon 8

Knott (Simuliidae) 230 14 000

Fjærmygg (Chironomidae) 30 1 500

Døgnfluer (EPhemeroptera) 60 200

Vårfluer (Trichoptera) 30 30

Steinfluer (Plecoptera) 30 70

Andre bunndyr (Other groups) 30 100

Total




350 15 000

Tabell XI. Fordeling av knottarter i bestandsberegninger fra Nea
3. juni 1977, uttrykt ved antall individer pr. m2.

.Species estimates of black-flies pr. m2 tn the River Nea 1977.

Stasjon 2Stasjon 8

p. ferrugineum




270

C. pallipesgr.




70

p. hirtipesgr.




430

E. latipesgr.




30

S. monticola




70

S. tuberosumgr. 230 13 000

Tota1 230 14 000

Fig. 21 Fremtidig terskelbasseng i Nea.
Future weir location in the Nea river.
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Det ble i alt påvist 6 knottarter i Nea (Tab. XI): Prosimulium ferrugineum,

P. hirtipes(gr.), Cnephia pallipes (gr.),Eusimulium latipes(gr.),Simulium

monticolaog S. tuberosum(gr.). Omkring 90 % av knottmaterialet var den

ene arten S. tuberosum mens ingen av de øvrige var særlig tallrike.

Larvene av S. tuberosum(gr.) var svært små.

BUNNDYRUNDERSØKELSER I SKJOMA

Undersøkelsesområdet

Skjoma (Nordland, Narvik) dannes av Sørelva og Nordelva. Sørelva kommer

fra en rekke store vann i og nær grensen mot Sverige i syd, og Nordelva

kommer i øst fra Sælkajavrre (798 m o.h.) sydøst for Narvik. Nedbørfeltet

er på 849 km2.

De deler av Skjoma som omfattes av Terskelprosjektet er nærmere beskrevet

av Heggberget (1977). Elven er sterkt regulert, og av 6 planlagte terskler

er 2 nå bygget. Etter en befaring langs Skjoma sammen med Heggberget, som

dengang var Fiskerikonsulenten for Nordland og Troms, er 4 stasjoner valgt

ut for bunndyrundersøkelene i Skjoma (Fig. 22-23). Den øverste av dem (G)

vil ikke bli direkte berørt av terskelbyggingen. Den neste ligger i et

naturlig terskelområde (H). Den tredje stasjonen er lagt på nedstrømssiden

av en ferdigbygget terskel (J). Den nederste stasjonen ligger ca. 7 km

(elvestrekning) nedenfor en planlagt terskel (K).

Materialet

Materialet er prøver innsamlet 16.-17. august 1977 fra de tre øverste

stasjonene i Skjoma. Materiale fra den fjerde stasjonen (K), samt

materiale som er innsamlet senere, er ikke tatt med her. Disse prøvene

er innsamlet av studenter ved Universitetet i Tromsø. I tillegg til dette

er det i tiden 16.-17. august også tatt prøver fra bekker og elver i området

rundt Skjoma. Dette er materiale som foreløpig ikke er bearbeidet.

Resultater

Bunndyrtettheten på de tre stasjonene i Skjoma varierte fra 3 600 - 9 700

individer/m2 (Tab. XII). Bunndyrmengdene var størst på den nederste sta-

sjonen hvor det allerede er bygget en terskel. Den mest tallrike gruppen

var fjærmygg (65 %), fulgt av knott (15 %) og døgnfluer (15 %).
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Fig. 22 Kart over undersøkelsesområdet i Skjoma med innsamlingsstedene G-K.

Map of the Skjoma River with sampling stations G-K.
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Knottmaterialet viste at prøvene var tatt for sent på året til å være repre-

sentative. Flere arter hadde klekket til voksne knott, og ble nå bare påvist

ved tomme puppehus (exuvier). Selv om ingen var særlig tallrike, ble det i

alt påvist 9 knottarter i Skjoma (Tab. XIII): Prosimulium ferrugineum,

P. macropygum, Cnephia pallipes(gr.),C. tredecimata, Eusimulium latipes(gr.),

E. bicorne, Simulium ornatum(gr.),S. rostratumog S. tuberosum(gr.). Med

unntak av C. tredecimatasom bare er funnet her, synes knottfaunaens sammen-

setning å være svært lik den man kjenner fra terskelområdnee lengre syd. Arten

S. tuberosumdominerte med 40 % av materialet.

Fig. 23 Terskelsted i Skjoma.

Weir in the Skjoma River.

Tabell XII. Bestandsberegninger fra Skjoma 16.-17. august 1977,
uttrykt ved antall individer pr. m2.

Estimates of benthos groups pr. m2 in the River Skjoma 1977.




StasjonG




•Gj.snitt

Knott (Simuliidae) 410 380 2.000 950

Fjærmygg (Chironomidae) 1 900 4 100 6 000 4 ood

Døgnfluer (Ephemeroptera) 930 650 1 200 920

Vårfluer (Trichoptera) 70 40




40

Steinfluer (Plecoptera) 210 80 40 110

Andre bunndyr (Other groups) 70 150 420 210

Total




3 600 5 400 9 700 6 300
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Tabell XIII. Fordeling av knottarter i bestandsberegninger fra Skjoma
16.-17. august 1977, uttrykt ved antall individer pr.

Species estimates of black-flies pr. m2 in the River Skjoma 1977.

Stasjon

Art




P. ferrugineum




40




P. macropygum 100




80

C. pallipes  gr.




150 540

C. tredecimata




40

E.latipes  gr. 70




130

E. bicorne




210

S. ornatum  gr. 30 40 130

S. rostratum




40 40

S. tuberosum gr. 210 120 870

Total 410 380 2 000

DISKUSJON

Knott har kort livscyclus og dominerer ofte i utløpsoset fra vannansamlinger

som bassenger og dammer (Illies 1956, Carlsson et al. 1977). Denne situasjonen

er tydelig i Numedalslågen hvor det er funnet svært store knottmengder ved

utløpet fra terskelbassengene mellom Rødberg og Norefjord.

Forholdene i Numedalslågen kan antagelig beskrives som et "katastrofesamfunn"

der faunaen er tilpasset de ekstreme forhold man finner i regulerte elver med

store vannstandsvariasjoner og perioder med uttørring. Under slike forhold

er knott med sin spesielle livscyclus svært veltilpasset. Hos flertallet

av Numedalslågens knottpopulasjoner utvikler larvene seg i løpet av vårflommen,

slik at de voksne knott er klekket i juni-juli før elven tørrlegges. Noen

arter er også i stand til å produsere en ny generasjon i løpet av høstflommen

i august-september.

Resultatene  fraNumedalslågenviser  klart at det er store forskjeller

i  bunndyrsammensetningen  overfor og nedenfor terskelbassengene. Mengden

av knott var betydelig større i den del av elven hvor det er bygget

terskler enn den var ovenfor og nedenfor terskelområdet. Ved samtlige

terskelbasseng var bunndyrtettheten større ved utløpet enn den var ved

innløpet til bassengene. Ved utløpene hvor næringstilgangen er stor,

var 80-90 % av bunndyrene knott.
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Fjærmygg dominerte et stykke nedenfor terskelområdet i Numedalslågen.

Antagelig henger dette sammen med den økende begroing. Lillehammer &

Brittain (1978) fant betydelige fjærmyggmengder og lite knott i et ut-

løp hvor begroingen var stor. Det er kjent at knott har dårligere kon-

kurranseevne der begroingen er stor (Carlsson 1962, 1967), og at mengden

av næringspartikler som driver ut fra bassenger hurtig blir tatt opp av

filterfeeders slik at faunaen rask forandrer seg nedenfor et utløpsos

(Reisen 1974, Carlsson et al. 1977).

Resultatene fra Eksingedalselva forteller foreløpig lite om betydningen

av knott der, men drivprøvene viser at knottmengden er størst ved utløpet

fra terskeldammen. Knott er også en dominerende komponent i bunnfaunaen

ved utløpet fra Høyeggamagasinet og i den kanaliserte del av Åkrestrømmen.

Dette viser at man også under slike forhold kan få en favorisering av knott.

I Hallingdalselva og i Mørkedøla ser det ut til at gruppene fjærmygg og døgn-

fluer har større kvantitativ betydning enn knott. Dette henger antagelig

sammen med den store begroingen i disse elvene. I Mørkedøla er dessuten

utløpseffekten av liten betydning idet Eldrevatn normalt er uten overløp.

Idet elven ligger i et karrig område omkring 1 000 m o.h., og dessuten er

tørrlagt store deler av året, er det heller ikke å vente at Mørkedøla vil

inneholde særlige mengder av bunndyr.

Selv om det var forholdsvis lite knott i Hallingdalselva var bunn-

dyrmengdene til dels store. Mest påfallende var at fjærmygg dominerte

fullstendig der hvor det var mye mose. Siden Hallingdalselva er den

av elvene som har de eldste tersklene, og siden begroingen her er

størst, reiser spørsmålet seg om deler av terskelområdenes bunndyr-

sammensetning kan forklares ut fra teorienomsuksesjon.

Under bygging av terskler vil den lokale fauna reduseres, spesielt når

det tilføres løsmasser som forandrer substratet i elveleiet. Selve

tersklen er derved tilgjengelig for nykolonisering. Man vil få et

pionersamfunn av få arter og med liten stabilitet. I et slikt samfunn

med forholdsvis få arter vil de spesielt tilpassede artene dominere og fore-

komme i stor tetthet. Normalt vil man etterhvert f. en utvikling hvor

samfunnsstrukturen forandres slik at spesialistene blir mindre frem-

tredende, men denne utviklingen kan endres av ytre påvirkninger så som

kraftige flommer og eutrofiering.
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Traktordregging av nordsvenske elver indikerer at man ofte som kort-

tidseffekt får et samfunn som domineres av knott (MUller 1954, Carlsson

1962). Det er åpenbart denne situasjonen som er registrert i de unge

tersklene i Numedalslågen. Knott favoriseres av de relativt rene stein-

overflatene og av det næringstilbudet som følger av bassengenes utløps-

effekt. Også i Hallingsdalselva vil næringstilbudet være godt, men

begroing og sedimentering av finstoff gir en bunn som fører til at

knott klarer seg dårlig i konkurransen med fjærmygg og døgnfluer.

Dessuten er det en forholdsvis høy minstevannføring i denne del av

Hallingsdalselva, slik at knottpopulasjonene ikke har full nytte av

fordelen ved å ha kort livscyclus på samme måte som i Numedalslågen.

Avhengig av faktorene næringstilgang, bunnforhold og flompåvirkning

faller de øvrige lokaliteter mellom disse to ytterpunktene. Ut fra det

foreliggende materialet er det riktignok vanskelig å vurdere situasjonen

i Eksingedalselva, Nea og Skjoma. Knottsituasjonen i Åkrestrømmen er

spesiell idet elven er kanalisert. Undersøkelser i Rendalen, hvori

Åkrestrømmen inngår, tyder på at utløpslokaliteter generelt gir lav

diversitet (Raastad 1974).

Bunndyrsamfunnet i Numedalslågen er ikke særlig stabilt. Mens det

har vært en utvikling som har gitt en økning av knottbestanden i

Numedalslågen fra 1976 til 1977, og de foreløpige data viser en sterk

reduksjon i 1978, er det uklart om dette innebærer periodiske sving-

ninger (årsvariasjoner) i et ustabilt samfunn, eller om det foregår

en utvikling som lar seg måle innen Terskelprosjektets tidsramme.

Det at bestanden av knottarten Simulium rostratumnå ser ut til å øke

på bekostning av Simulium reptansog Simulium tuberosum,som dominerte

i 1976, kan tyde på at observasjonene i Numedalslågen innebærer en sukse-

sjon. I Eksingedalselva før reguleringen dominerte S. rostratumsammen

med S. tuberosum. Simulium tuberosumser imidlertid ut til å være den

arten som er mest typisk for terskelområdene. Denne arten dominerte i

materialet fra Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea og Skjoma. Slik som i

Numedalslågen i 1976 var S. reptansog S. tuberosumde mest tallrike

artene i Høyegga. I Åkrestrømmen, hvor Eusimulium pusillumdominerte,

var det også forholdsvis store tettheter av S. tuberosum.

EUsimulium pusillum, Simulium reptansog S. rostratumer blant de knott-

arter som er til størst plage som blodsugere på mennesker og husdyr i

Norge. Selv om S. tuberosumangriper pattedyr er det ikke kjent om den

er til særlig plage for mennesker. Det er heller ingenting som tyder på



52

at knottsitasjonen ved de undersøkte terskelbassengene medfører noen

spesiell knottplage. Det er noe forbausende at en art som Tuneflua

(Simulium truncatum) har manglet nesten fullstendig i terskelområdene,

idet denne ellers har vist seg å være en typisk utløpsart (Raastad 1975).

Antagelig har dette sammenheng med artens utbredelsesbiologi. Riktig-

nok har det vært en viss knottplage ved Numedalslågen, men dette antas

å skyldes S. reptans som nå ser ut til å være på retur. Dessuten må det

innrømmes at knottplagen ved Åkrestrømmen (p.g.a. E. pusillum)antagelig

også er verre enn den man kan oppleve ved Tune i østfold, men denne

situasjonen er helt spesiell. Eusimulium pusillumer foreløpig ikke på-

vist andre steder i landet.
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SAMMENDRAG

Terskler bygges for å redusere ulempene i sterkt regulerte elver.

Terskelprosjektets undersøkelser i tiden 1975-79 skal forsøke å gi

svar på noen av de sentrale spørsmål man stilles overfor ved inngrep

av denne art. Hovedtyngden av Terskelprosjektet er lagt til Eksinge-

dalen nordøst for Bergen og drives av Zoologisk museum ved Universitetet

i Bergen. Bunndyrundersøkelsene ved Zoologisk museum i Oslo tjener

som et supplement til prosjektet i Eksingedalen.

Hensikten med disse undersøkelsene er å finne ut om det er forskjeller

i bunndyrsammensetningen i regulerte elver ovenfor og nedenfor terskel-

dammer, og om terskelbygging gir likt utslag i geografisk spredte elver

som har forskjellig vannføring. Hovedarbeidsområdet for bunndyrunder-

søkelsene er lagt til Numedalslågen nord for Kongsberg.

I tillegg til undersøke1sene i Numedalslågen (Buskerud) omfatter denne

rapporten foreløpige resultater fra Hallingdalselva (Buskerud), Mørke-

døla (Sogn og Fjordane), Glomma (Hedmark) Renaelva (Hedmark), Nea

(Sør-Trøndelag), Skjoma (Nordland) og Eksingedalselva (Hordaland).

Hovedvekten er lagt på gruppen knott (Simuliidae)fordi gruppen er

enkel å behandle rent metodisk, og fordi man har observasjoner som

tyder på en sammenheng mellom damkonstruksjoner og akkumulering av

blodsugende knottarter. Materialet er innsamlet ved steinplukk og

børsting av stein. På grunn av metodikkens selektivitet vil bunn-

dyroverslagene være best for knott, for viktige grupper av fjærmygg

og for visse døgnfluer. Foreløpig omfatter materialet fra Eksinge-

dalselva bare drivprøver og bunnprøver som er innsamlet med et inn-

samlingsapparat (rørsampler) for bløtbunn.

Det er i alt påvist 18 knottarter i de undersøkte områder. Av disse

er 14 arter påvist i Numdalslågen. Innsamlingene her er i det vesent-

ligste begrenset til området mellom Rødberg og Norefjord hvor det er

bygget fire løsmasseterskler. Det er også foretatt en sammenligning

mellom bunndyrmengdene på 10 stasjoner over en strekning på 30 km fra

Rødbergtilet stykke nedenfor Norefjord. I Numedalslågen er livsløp

hos 8 knottarter beregnet ved å måle larvenes lengder i løpet av 1976.
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Resultater fra lengdemålingene viser at man kan skille mellom to

hovedtyper av livsløp hos knott i Numedalslågen: arter som over-

vintrer som egg, og arter som overvintrer som larver. Hos fire av

de seks artene som overvintrer om egg er det  bareengenerasjon  i

løpet av sesongen: Prosimulium ferrugineum, Cnephia fuscipes, Eusimulium

curvansog Simulium rostratum.Hos Simulium reptansog Simulium tuberosum

er det to generasjoner i året. Livsyklusstudiene omfatter to arter som

overvintrer som larver i Numedalslågen: Eusimulium vernumog Simulium

ornatum. Hos S. ornatumser det ut til å være tre generasjoner i løpet

av sesongen, mens E. vernumbare synes å ha en generasjon der larvene

har en meget lang utviklingstid. Hos de fleste arter flyr de voksne knott

i juni-juli. Hos S. reptans, S. tuberosumog S. ornatumvar det også en

flyveperiode i september.

Det ble funnet betydelig høyere bunndyrtetthet i Numedalslågen i 1977

enn i 1976. I juni-juli 1977 ble det registrert opp til 750 000

bunndyr/m2, mens det høyeste i 1976 var 70 000 individer/m2 i mai-juni.

Knott dominerte med artene Simulium reptansog S. tuberosum.I tiden

mai-juli var opp til 99 % av materialet knott. Gjennomsnittlig 75-85 %

av det øvrige materialet var fjærmygg, mens døgnfluer periodevis var

oppe i 50 %. Også disse bunndyrene ble registrert med høyere tetthet

i 1977 enn i 1976. Stikkprøver viser at tettheten av knott i juni-juli

1978 muligens er lavere enn den var i 1976, mens de øvrige bunndyr ser

ut til å opptre med omtrent samme tetthet i 1978 som i 1977.

Innsamling fra 10 stasjoner i Numedalslågen i juli 1977 tyder på at

bunndyrmengden influeres sterkt av tersklene. Dette var tydeligst

hos knott som spesielt dominerte ved utløpet av terskelbassengene.

Her ble det funnet gjennomsnittstettheter på opp til 160 000 bunndyr/m2,

hvorav 80-90 % var knott. Nedenfor terskelområdet gikk mengden av knott

sterkt tilbake, samtidig som det var en økning av fjærmygg som  nå

dominerte med 85 % av materialet. Idet materialet av de øvrige bunndyr

er lite, var effekten av terskelpåvirkningen mindre tydelig her.

Materialet fra Eksingedalselva er foreløpig mest vinterprøver som er

innsamlet ved Ekse i 1975-76. Materialet fra de øvrige lokaliteter

er innsamlet i september 1975 og/eller juli 1976 (Hallingdalselva, M6rke-

døla, Glomma og Renaelva), samt i juni 1977 (Nea) og i august 1977 (Skjoma).
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Drivprøvene fra Eksingedalselvaviserat 80 % av knottmaterialet er

tatt ved utløpet av terskelbassengene. Selv om det er vanskelig å

slutte noe ut fra vinterprøver tyder materialet på at det er lite

knott i Eksingedalselva. Også i Hallingdalselva og i Mørkedøla ser

det ut til å være lite knott. I septemberprøvene fra Hallingdalselva

ble det påvist 7 000 - 20 000 bunndyr/m2, og et gjennomsnitt på 12 000

bunndyr/m2. Av dette var nær 80 % døgnfluer. I juli lå tettheten

på 15 000 - 240 000 bunndyr/m2, med et gjennomsnitt på 100 000 bunn-

dyr/m2 hvorav 70 % var fjærmygg. I Mørkedøla ble det i september

funnet 220 - 1 700 bunndyr/m2, og et gjennomsnitt på 850 bunndyr/m2.

Av dette var 50 % småkreps og 40 % døgnfluer. I juli ble det registrert

4 500 - 22 000 bunndyr/m2, med et gjennomsnitt på 12 000 bunndyr/m2

hvorav 80 % var fjærmygg.

Det ble funnet forholdsvis store knottmengder i Glomma, i Renaelva

og i Nea. I juli ble det ved Høyegga i Glomma funnet 14 000 bunn-

dyr/m2 hvorav 50 % var knott. og i Åkrestrømmen (Renaelva) påvist

88 000 bunndyr/m2 hvorav nær 50 % var knott. I Nea ble det i juni

registrert 340 - 15 000 bunndyr/m2, hvorav 70-90 % var knott. Det

ble også funnet mye fjærmygg i Glomma (23 %) og i Åkrestrømmen (40 %).

I Skjoma ble det i august påvist 3 600 - 9 700 bunndyr/m2, og et

gjennomsnitt på 6 200 bunndyr/m2. Fjærmygg dominerte med 65 % av

materialet, fulgt av knott og døgnfluer med 15 % hver. Knottprøvene

består for det meste av tomme puppehus. Dette viser at prøvene er

tatt for sent på året til å være representative.

Forholdene i Numedalslågen kan beskrives som et "katastrofesamfunn"

der faunaen er tilpasset de betingelser man finner i regulerte elver

med store vannstandsvariasjoner og periodevis uttørring. P.g.a. sin

korte livssyklus er knott veltilpasset under slike forhold, og knottfaunaen

konsentreres ved utløpet fra terskeldammene der næringstilgangen i form

av drift er god.

Deler av bunndyrsammensetningen i elver med terskler kan antagelig for-

klares ut fra suksesjon, der korttidseffekten er en dominans av knott

slik som i de unge tersklene i Numedalslågen. I eldre terskler, hvor

begroingen er større, har knott dårligere konkurranseevne slik som i

Hallingdalselva der faunaen domineres av fjærmygg og døgnfluer.
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De store svingningene i bunndyrmengder i Numedalslågen viser at sam-

funnet ikke er særlig stabilt. Observasjonene tyder på at man har en

utvikling der knottarten Simulium rostratumøker kraftig på bekostning

av S. reptansog S. tuberosum.T Åkrestrømmen, hvor Eusimulium pusillum

dominerste, var det også store tettheter av S. tuberosum.Denne arten

vat også tallrik i Høyegga, og den dominerte med 40-90 % av knott-

materialet fra Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea og Skjoma.

Eusimulium pusillum, Simulium reptansog S. rostratumer blant de knott-

arter som er til størst plage for mennesker og husdyr i Norge, men

det er ikke kjent om S. tuberosum,den arten som ser ut til å være mest

typisk i terskelområdene, har noen særlig betydning i denne sammenheng.

Arten Tunflua (Simulium truncatum)som er en velkjent plage bl.a. i østfold,

manglet nesten fullstendig i terskelområdene, og det er ellers lite som

tyder på at knottsituasjonen ved terskeldammene medfører noen spesiell

knottplage.
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SUMVARY

TerskeZprosjektet's investigations in 1975-79 are intended to answer

som of the questions which arise in connection with the building of

weirs in heavily-regulated rivers to maintain the previous water level.

The main part of the research is being carried out in the Eksingedalen

north-east of Bergen, and is organised by the Zoological ~eum, Uni-

versity of Bergen. Research on bottom fåuna at the Zoological MUseum

in Oslo acts as a supplement to the investigations in Bergen.

The aims of the benthos studies are to find out whether there are diff-

erences in the benthic communities above and below weirs, and'whether

the building of weirs gives similar effects in rivers in different

areas. Most of this work is being carried out in the River Numedals-

lågen north of Kongsberg (Buskerud). This preliminary report also

includes results from investigations in the rivers Hallingdalselva

(Buskerud), Mørkedøla (Sogn og Fjordane), Glomma (Hedmark), Renaelva

(Hedmark), Nea (Sør-Trøndelag) and Skjoma (Nordland). Samples of

black-flies from Eksingedalselva (Hordaland) are also included.

The main emphasis in the benthos studies is on black-flies (Simuliidae)

because techniques for sampling this group are simple, and because we

already have observations which indicate a connection between the build-

ing of dams and an accumulation of'blood-sucking black-fly species.

Samples have been taken by collecting stones and brushing them to remove

all the animals. This method is selective, and estimates of benthos

will be best for Simuliidae, important groups of Chironomidae, and cer-

tain Ephemeroptera. So får, the material received from Bergen only

includes drift samples and bottom samples taken with a sampler for soft

substrate.

In all, 18 black-fly species have been identified in the areas investi-

gated, and 14 of these have been found in Numedalslågen. Investigations

here are mainly limited to the area between Rødberg and Norefjord, where

four weirs of river material and blasted rock have been built. Samples

have also been taken at 10 stations over a distance of 30 km from Rødberg

to well below Norefjord. The life-cycles of 8 black-fly species have

been investigated by measuring the body lengths of larvae collected

during 1976.
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The life -cycie studies show that it is convenient to distinguish

two types of black-fly species in Numedalslågen: some species over -

winter as eggs, and others as larvae. Four of the six species which

overwinter as eggs have only oné generation a year: Prosimulium ferru-

gineum, Cne hia uscipes, Eusimulium curvans and Simulium rostratum.

Simulium re tans and S. tuberosumhave two generations a year. The life-

cycle studies include two species which overwinter as larvae in Numedals -

lågen: Eusimu1ium vernum and Simu1ium ornatum. It appears thatS. orna-

tum develops three generations a year, whi1eE. vernum seems to have one

generation, the larvae of which develop very sZowly. The adults of most

species emerge in June -July, but imagines of S. reptans, S. tuberosum  

and S. ornatumalso fly in September.

A much higher benthos density was found in Numedalslågen in 1977 than in

1976. In June-July 1977 up to 750 000 animals/m2were found, while the

highest recorded density in 1976 was 70 000 animals/m2in May-June.

Black-fUes dominated, and made up as much as 99 % of the material in

May-July: the species Simulium re tans and S. tuberosumwere most

numerous. On average 75-85 % of the remaining benthos was Chironomidae,

while Ephemeroptera at times constituted up to 50 %. The densities of

these benthos groups were also found to be higher in 1277 than in 1976.

Spot checks of the material from 1978 suggest that the density of black-

fUes in June-July was even lower than in the same period in 1976, while

other groups of benthos seem to have about the same density in 1978 as

in 1977.

Samples from 10 stations in Numedalslågen in July 1977 show that the

density of the bottom fauna is strongly influenced by the weirs. This

was most obvious for which dominated at outlet stations.

At these, there were average densities of up to 160 000 animals/m2, and

80-90 % of the material was black-fUes. Below the weir area the density

of black-flies decreased sharpZy, and at the same time the density of

Chironomidae increased greatly: this was now the dominant group, cons-

tituting up to 85 % of the material. The effects of weirs on the other

benthos groups are not as obvious, as they were relatively poorly repre-

sented.

Most of the material from Eksingedalselva so far is from winter samples

collected at Ekse in 1975-76. Material from the other localities was
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collected in September 1975 and/or july 1976 (Hallingdalselva, Mrørke -

døla, Glomma and Renaelva), and in June 1977 (Nea) and August 1977
(Skjoma).

The drift samples from Eksingedalselva show that 80 % of the black-fly

material was taken at the outlet stations. It is difficult to draw any

conclusions from the bottom samples, but black-flies do not seem to be

very abundant in this river. The same applies to Hallingdalselva and

Mørkedøla. In the September samp1es from Hallingdalselva 7 000-20 000

animals /m2 were registered, with an average of 12 000 animals/m2.

Nearly 80 % of the material was Ephemeroptera. In July the density

varied from 15 000 - 240 000 anima1s/m2, with an average of 100 000

animals/m2,ofwhich 70 % were Chironomidae. In Mørkedøla the September

samples showed a density of 220 - 1 700 animals/m2, and an average of

850 animals/m2. The material included 50 % planktonic Crustacea and

40 % Ephemeroptera. In the July samples there were 4 500 - 22 000

animals/M2, and an average of 12 000 animals/m2, of which 80 Z were

Chironomidae.

Fairly high numbers of black-flies were found in Glomma, Renaelva and

Nea. At Høyegga in Glomma 14 000 animals/m2 were found in Ju1y, and

50 % of the material was black-flies. In Renaelva (Akrestrømmen),

88 000 animals/m2 were registered, nearly 50 % of which were black-

In the June samples from Nea 340 - 15 000 animals/m2 were found,

and 70-90 % of these were black-fUes. There were also large numbers

of Chironomidae in Glomma (23 %) and in Renaelva ( 40 %).

In Skjoma 3 600 - 9 700 animals/m2 were fbund in August, with an average

of 6 200 animals/m2. Chironomidae dominated, making up 65 % of the

material, and were followed by black-flies and Ephemeroptera, which

made up 15 % each. The black-fly material consists mainly of exuviae,

which shows that the samples were taken too late in the year to be repre -

sentative.

The benthos fauna in Numedalslågen is adapted to the conditions fbund

in heavi1y reguIated rivers, such as great variations in water level and

periodic drying-out of the river bed, and can be described as a "catas-

trophe community". Black-flies are well adapted to such conditions be-

cause of their short life-cycle, and the greatest concentration of larvae
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is found at the outlet from weir pooZs, where there is a good nutrient

supply in the form of drift.

Some aspects of the composition of benthos in rivers with weirs can

probably be explained by succession; the short-term effect is dominance

of black-fUes, as for the relatively new weirs in Numedalslågen. At

older weirs, where there is much more growth of moss and algae, black-

flies do not compete as effectively and Chironomidae and Ephemeroptera

are more  likely to dominate the fauna, as in Hallingdalselva.

The great variations in the densityof benthos in Numedalslågen show

that the community is not very stable. Observations suggest that succes -

sion is occurring as the black-fly species Simulium rostratum is increas -

ing greatly at the expenseof S. reptans and S. tuberosum. In Renaelva,

vhere Eusimulium usillum was dominant, there were also large numbers

of S. tuberosum. This species was also numerous at Høyegga, and domin-

ated in Hallingdalselva, Mørkedøla, Nea and Skjoma, making up 40-90 %

of the black-fiy material.

Eusimulium usillum, Simulium re tans and S. rostratum are among the

species which are most troublesome for humans and domestic animals in

Norway, but it is not known whether S. tuberosum, which seems to be

the most typical species in weir areas, is of any importance in this

connection. The so-called "Tuneflua" (Simulium truncatum) known as the

main pest species in some districts, was almost entirely missing from

weir areas, and there is little to suggest that the situation near weir

pools gives rise to any specialblack-fly problem.
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