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FORORD

Bunndyrene har på mange måter en sentral plass i det økosystem som

en elv utgjør. De er på en gang viktige nedbrytere og omdannere av

organisk materiale, samtidig som de selv er viktige fødeobjekter

for fisk. Viten om hvorledes bunndyrsamfunnene svarer på endringer

sam vannføringsreduksjoner og terskelbygging er vesentlig for for-

ståelsen av hele systemet.

Resultatene av bunndyrundersøkelsene i Eksingedalen vil av prak-

tiske grunner bli gitt ut som to rapporter, den foreliggende og nr.

15.: "Bunndyrproduksjon i Eksingedalselven ved Ekse etter reguler-

ing og terskelbygging". Det henvises i denne sammenheng også til

flere av de andre rapportene fra Terskelprosjektet hvor bunndyr-

undersøkelser inngår i varierende grad.

Arbeidet i Eksingedalen har mmrt ledet av amanuensis Roald Larsen

og er i sin helhet finansiert over Terskelprosjektets budsjett.

Rapporten er maskinskrevet av Lisbeth Bakken, NVE-Vassdragsdirek-

toratet.

P. Mellquist



INNLEDNING

Bunndyrene innehar en sentral rolle i rennende vanns økosystemer.

De er viktige både i nedbrytnings- og omdanningsprosessene av

organisk materiale og som nmring for fisk. I de senere år er det

gjort en rekke undersøkelser over vassdragsreguleringers innvirk-

ning på bunnfaunaen i elver (Spence & Hynes 1971, Trotzky & Gregory

1974, Ward 1976a, Gore 1977, Armitage 1978). Arbeidene viser at det

er vanskelig å komme med noe enhetlig syn på effekten av regulerings-

inngrep (Ward 1976b).

I det aktuelle området på Ekse ble det i perioden 1967 - 69, altså

før reguleringsinngrepene i elva ble foretatt, samlet inn data for

å skaffe bakgrunnsmateriale for konsesjonssøknaden (Larsen &

Løkensgaard 1967-71). Dette materialet vil på et senere tidspunkt

bli tilpasset Terskelprosjektets problematikk (Larsen in prep.).

Denne rapporten cmhandler bunnfaunaen i området etter regulering og

terskelbygging. Det sentrale problem var å få klarhet i hvilken

virkning oppdemmingen av terskelbassenget hadde på bunnfaunaen i

elva. Det ble derfor tatt bunnprøver fra terskelbassenget og fra

områdene i elva utenfor. I denne rapporten legges fram data fra

1976, som var basisåret for Terskelprosjektets undersøkelser i

Eksingedalen.

LOKALIMETSBESKRIVELSE

Terskelbassenget på Ekse (fig. 1) ligger i den øvre delen av

Eksingedalen (fig. 2) i den subalpine regionen, ca. 560 m.o.h.

Lokaliteten er nærmere beskrevet av Mellquist (1976). Terskelen ble

bygget i 1973, og danner et basseng med lengde 375 m ved lav vann-

føring (ca. 0,2 m3 s-1). Terskelbassenget er dypest i den nedre

enden og grunnest i den øvre, henholdsvis ca. 1,5 og 0,4 m ved lav

vannføring. Arealet av terskelbassenget varierer fra 5500 m2 til

10600 m2 ved vekslende vannstand.

Undersøkelsesåret 1976 var karakterisert av en uvanlig høy sommer-

vannføring på grunn av reparasjonsarbeider ved dammen i Grønndals-

vatn (fig. 3). vanntemperaturen (fig. 4) varierte fra 17°C

(august) til en tilnærmet konstant vintertemperatur på 0°C. For

øvrige kjemisk-fysiske detaljer henvises til Bmkken & al. (1981b).



Bunnforholdene i terskelbassenget varierte fra meget fin sand og

silt i den nedre enden til sand og småstein i den øvre. I den dyp-

este delen av bassenget var det oppsamlet store mengder organisk

materiale på bunnen. I elva ovenfor og nedenfor terskelbassenget

var bunnen grovere og bestod hovedsakelig av stein. Det var lite

høyere vegetasjon i elva. For beskrivelse av land- og vannvegeta-

sjonen henvises til Fredriksen (1980). ørret (Salmo trutta L.) var

den eneste fiskearten i området. Bestanden av ørret eldre enn års-

klasse 2 i terskelbassenget var ca. 1200 individer pr. august/sep-

tember 1976 (Andersen 1979).

METODIKK

Bunnprøver ble innsamlet 10 ganger i tidsrommet 3. desember 1975

til 2. november 1976. Prøvetakingen ble konsentrert til 5 tverr-

snitt over elven (transekter). Transekt 1 ligger nedenfor terske-

len, transekt 2, 3 og 4 ligger i selve terskelbassenget og transekt

5 ligger ovenfor terskelbassenget (fig. 5).

Fig. 1 Terskelbassenget på Ekse. En del av terskelkronen sees i
høyre billedkant.

The weir basin at Ekse. Parts of the weir are situated
to the right.
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august 1978.
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Bunnrøvene ble samlet inn med et sugeapparat spesielt utviklet for

Terskelprosjektet (Larsen 1977). Apparatet (fig. 6) består av en

kraftig vakuumpumpe SaM skaper undertrykk i to 25 1 aluminiums-

beholdere. Bunnmaterialet blir sugd opp i den ene beholderen via et

rør forbundet til den med en fleksibel slange. Den andre beholderen

tjener som sikkerhet mot at prøven skal suges inn i selve pumpen

etter at den første beholderen er blitt full. Prøvene ble sugd opp

fra innsiden av et PVC-rør med innvendig diameter 19 cm. Testdata

(Larsen 1977) viser at denne innsamlingsredskapen sammenlignet med

tre andre kvantitative innsamlingsmetoder for rennende vann i de

fleste tilfeller hadde best effektivitet.

Bunnprøvetakeren ble am sommeren benyttet fra en flåte i terskel-

bassenget (fig. 7) og fra et transportabelt stativ i elva utenfor

(fig. 8). Om vinteren var den montert på en slede (fig. 9). Ti prø-

ver ble tatt ved hvert tverrprofil (transekt).

Hver prøve ble silt gjennom en duk med maskevidde 250pm og konser-

vert på etanol. Materialet ble deretter sortert til grupper. Deler

av materialet (steinfluer, døgnfluer, vårfluer og knott) ble i til-

legg sortert til art. I gruppen fåbørstemark ble gjennomsnitts-

vektene bestemt etter en regresjonsanalyse basert på antall og

vekt. Det øvrige materialet ble lengdemålt (kroppslengden) og inn-

delt i mm-klasser. I gruppene døgnfluer, fjærmygg og krepsdyr ble

det tatt delprøver fra de største prøvene før måling. For metodikk

til innfanging av voksne insekter henvises til Andersen & al.

(1978).

Da spritkonservert materiale er uegnet til vekt- og energibestemm-

elser, ble alt materiale til dette formål samlet inn separat. Denne

innsamlingen pågikk stort sett i 1977. Det ble med jevne mellomrom

tatt inn prøver med sugemetoden i terskelbassenget og med sparke-

metoden (Hynes 1961, Frost & al. 1971, Brittain 1978) i områdene

utenfor terskelbassenget. Prøvene ble dypfryst i felt og senere

sortert til grupper. Dyrene i hver gruppe ble målt separat, og delt

inn i mm-klasser. Det er foretatt korreksjoner for lengdediffe-

ranser mellom frysemateriale og spritkonservert materiale i de til-

feller der det var påkrevd. Hver mm-klasse innen hver gruppe er



Fig. 5 Kart over undersøkelsesområdet ved Ekse. Terskelbassenget er skravert og
undersøkelseslokalitetene er merket T1 - T5.

Map of the investigated area at Ekse. The sampling stations are marked T1 - T5.
Shaded area: weir basin.
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Fig. 6 Skjematisk tegning av sugeapparatet for bunnprøver.

Sketch of the benthos sampler used in Eksingedalen.

Fig. 7 Bunnprøvetaking i terskelbassenget om sommeren. Bunn-
prøvetakeren er montert på en flåte.

Benthos sampling in the weir basin in the summer. The
benthos sampler is operated from a raft.



Fig. 8 Bunnprøvetaking i områdene utenfor terskelbassenget om
sommeren. Bunnprøvetakeren er montert på et transport-
abelt stativ.

Benthos sampling outside the weir basin in the summer.
The benthos sampler is mounted on a portable table.

Fig. 9 Bunnprøvetaking om vinteren. Bunnprøvetakeren er montert
på en slede.

Benthic sampling in the winter. The benthos sempler is
mounted on a sledge.



siden blitt vekt- og energibestemt. Alle tørrvektene er målt etter

frysetørring, og ved veiingene ble det benyttet en Cahn 25 mikro-

vekt. Unntatt fra disse prosedyrer er gruppene fåbørstemark og

krepsdyr. Vekten av fåbørstemarkene bygger på en regresjonsanalyse

basert på materiale fra hele året, og vektdata for krepsdyrene er

hentet fra litteraturen (Larsson 1978).

RESULTATER

I tillegg til at tettheten pr m2 av alle bunndyrgruppene er gitt

i tabellform (vedlegg 1 - 14), er den for en del av de viktigste

gruppene også framstilt grafisk (fig. 10 - 18). Gjennomsnittsstør-

relsen uttrykt som middel tørrvekt pr. individ er også tegnet inn

på figurene. Denne er senere brukt til å beregne gjennamsnitts bio-

masse (vekten av organismene) på de undersøkte lokalitetene.

Døgnfluenymfer (Ephemeroptera)

De største tetthetene av døgnfluenymfer ble funnet på transekt 5

(fig. 10, vedlegg 1). Tetthetene avtok kraftig nedover i de mindre

strømrike partiene i terskelbassenget og økte igjen på elvestrek-

ningen nedenfor terskelkronen. Spesielt var tettheten på T5 og T1

høy i november (henholdsvis 13570 og 2525 individer pr. m2).

Tettheten av døgnfluenymfer i terskelbassenget var høyest i peri-

oden april - august. Gjennamsnittsstørrelsen av individene (fig.

10) var størst i månedene juli og august. I denne perioden var de

nymfene som ble tatt i terskelbassenget større enn de som ble tatt

utenfor. Tab. 1 viser forekomst av døgnfluearter funnet ved Ekse.

Steinfluenymfer (Plecoptera)

Steinfluenymfene hadde størst tetthet på transekt 1 og 5. Senhøstes

var det her 2-3000 individer pr. m2. Forskjellene mellom terskel-

hassenget og de utenforliggende områder var ikke like store som hos

døgnfluene (fig. 11, vedlegg 2). Gjennomsnittsstørrelsene (fig. 11)

varierte endel fra transekt til transekt, men generelt kan en si at

de var små i høstmånedene, og høyere resten av året. Tilsammen 15

arter steinfluer er funnet på Ekse (tab. 2).



Tabell I. Oversikt over døgnfluearter funnet i området ved

Ekse (etter Andersen & al. 1978).

Ephemeroptera species found at Ekse (from Andersen

& ca. 1978).

Siphlonouridae

Ameletus inopinatusEaton
Siphlonurus aestivalis (E6~

Baetidae
Baetis rhodani Wicte-Q

B. macani Kimmins

B. lapponicus(Beng-tsson)
B. niger  (Linn,ExEms)

B. vernusCurtis
B. muticus (LinnaEms)

Tabell 2. Oversikt over steinfluearter funnet i området ved Ekse

(etter Andersen & al. 1978).

Plecoptera species found at Ekse (from Andersen & ca.

1978).

Taeniopterygidae

Brachyptera risi  (Morton)

Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus)

Nemouridae

Protonemurameyeri (Picte.t)

Amphinemuraborealis (Dtnim.)
A. standfussi (Ris)

A. sulcicollis(Stephens)
Nemoura cinerea(RetziAlS)

Remurella picteti(K1apå1ek)

Leuctridae
Leuctra digitataKempny

L. fusca  (Linnaeus)

L. hippopus Kempny

L. nigra (Oliver)

Capnidae

Capnia pygmaea(Zetterstedt)

Perlodidae

Diura nanseni (Kerqmw)

Isoperla grammatica Ukx1213



Tabell 3. Artsdiversiteter (Shannon-Wiener indeks etter Krebs
1972) av steinfluelarver på Ekse (Transekt 1-5) i peri-
oden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976. Større tall angir
høyere diversitet.

Plecopteran species diversity (Shannon-Wiener function

Krebs 1972) at Ekse (Transect 1-5) 3. Des. 1975 -
2. Nov. 1976

Dato T1 T2 T3 T4 T5

3-5/12 0,45 1,66 1,26 1,44 0 98

3-5/2 1,16 1,09 1,32 0,58 1,64

3-4/3 1,11 1,22 1,23 0,61 1,35

28/4 1,36 1,19 1,50 1,51 1,49

3/6 1,15 0,96 1,01 1,01 1,50

6-7/7 1,55 1,33 1,01 1,40 1,53

3-4/8- 1,37 1,05 0,99 1,33 1,30

7/9 0,96 0,64 1,28 1,11 1,32

6-7/10 0,63 1,03 1,24 1,06 1,50

2/11 1,06 0,69 0,67 0,80 1,46

Tab. 3 viser artsdiversiteten gjennom året for de 5 transektene.

Artsdiversiteten gir et samlet inntrykk av både antall arter og an-

tall individer innen de forskjellige arter. Jo flere arter og jo

mindre dominans av en enkelt art dess høyere diversitet. En parvis

sammenligning mellom de fem transektene (Wilcoxons sum of rank -

test) viser at T5 er signifikant forskjellig (p >0,05) fra alle de

andre. Signifikante forskjeller ble ellers ikke påvist.

vårfluelarver (Trichoptera)

Vårfluelarvene forekom i beskjedent antall (fig. 12, vedlegg 3).

Det var ingen markant forskjell i tetthet mellom de forskjellige

transekter. Gjennomsnittsstørrelsen av larvene var høy. På transekt

5 var den store deler av året større enn 5 mg tørrvekt pr. individ.

Tab. 4 gir en oversikt over de vårfueartene som er funnet på Ekse.



Tabell 4. Oversikt over vårfluearter funnet i området ved Ekse.
Arter merket med er tatt i klekkefeller (etter
Andersen & al. 1978).

Trichopteran species found at Ekse. Species marked
were taken in emergence traps (from Andersen & al. 1978).

Rhyacophilidae

Rhyacophila nubila  (Zetterstedt)

Philopotamidae

Philopotamus montanus  (Donovan)

Polycentropodidae

Plectrocnemia conspersa  (Curtis)

Polycentropus flavomaculatus  (Pictet)

Limnephilidae

Apatania stigmatella (Zetterstedt)

A. zonella  (Zetterstedt)

Limnephilus centralis  (Curtis)

L. coenosus  (Curtis)

L. extricatus  (McLachlan)

L. sericeus  (Say)

L. sparsus  Curtis

Rhadicoleptus aZpestris  (Kolenati)

Potamophylax cingulatus  (Stephens)

P. nigricornis  (Pictet)

Micropterna ZateraZis  (Stephens)

M. sequax  McLachlan

Halesus digitatus  (Schrank)

H. radiatus  (Curtis)

Chaetopteryx villosa  Fabricius)



Knottlarver (Simuliidae)

Larver av knott forekom sparsomt i bunndyrmaterialet gjennom hele

året (se fig. 13, vedlegg 4). I terskelbassenget ble de bare funnet

sporadisk. En oversikt aver de knottartene som er funnet ved Ekse

er gitt av Raastad (1977).

Fjærmygglarver (Chironomidae)

Dette var den mest tallrike gruppen blant insektene (fig. 14), ved-

legg 5). De største tetthetene ble funnet på strykstrekningene T5

og T1. I november var tettheten på T5 71500 individer pr. m2.

Tetthetene i terskelbassenget var også høye, sjelden under 2000 in-

divider m-2. Gjennomsnittsstørrelsene var små med de høyeste ver-

dier om sommeren (0,058 mg tørrvekt pr. individ på T2 i juli).

øvrige tovingelarver (Diptera)

Innen denne gruppen kommer de tovingelarver som ikke hører til

familiene fjmrmygg og knott. Hovedsakelig bestod dette materialet

av stankelbein- og klegglarver. Tettheten var oftest under 100 in-

divider pr. m2 og det var liten forskjell mellom terskelbassenget

og områdene utenfor (fig. 15, vedlegg 6). Gjennomsnittsstørrelsene

var ofte høye (over 1 mg tørrvekt pr. individ), men varierte mye

gjennom året.

Fjærmyggpupper (Chironomidae)

Tettheten av fjærmyggpuppene var størst om sommeren og varierte

lite fra transekt til transekt (fig. 16, vedlegg 7). De artene som

var i puppestadium om vinteren hadde de høyeste gjennamsnitts-

vektene.

Tovinger, voksne individer (Diptera)

I dette materialet, som var sparsomt, dominerte fjærmyggene. De

fleste individene ble funnet i juni - september (vedlegg 8).

Krepsdyr (Crustacea)

Krepsdyr forekom ganske sparsomt i bunnprøvene fram til sommeren

(fig. 17, vedlegg 9). Fra juli og utover mot høsten var imidlertid

antallet høyt på alle transektene (oftest over 1000 individer pr.

m2).
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Midd (Acari)

Denne gruppen hadde størst tetthet i amrådene utenfor terskelbas-

senget (T5 og T1) fra sommeren og utover mot høsten (vedlegg 10).

Ellers var ikke forskjellen mellom terskelbasseng og strykstrek-

ninger saerlig stor.

Fåbørstemark (Oligochaeta)

Fåbørstemarkene var tallrike på alle transektene gjennom hele året

(fig. 18, vedlegg 11). Stort sett var tetthetene 1000 - 5000 indi-

vider pr. m2, med litt høyere tettheter på sensommeren enn resten

av året.

Flimmermark (Turbellaria)

Flimmermarkene hadde de høyeste tetthetene om sommeren (vedlegg

12). De fantes i størst antall på transekt 1 (1555 individer pr.

m2 i oktober) og på transekt 5 (1182 individer pr m2 i august).

Rundmark (Nematoda)

Tettheten av rundmark (vedlegg 13) var relativt lav om vinteren og

våren, høy am sommeren for siden å avta utover mot høsten igjen. Et

unntak var transekt 5 der tetthetene var høye også om høsten.

Usortert og uidentifisert materiale

Dette utgjorde en smmrt liten del av det totale materialet (vedlegg

14). Til dette materialet hørte dyregrupper som hovedsakelig lever

på land: bjørnedyr (Tardigrada), edderkopper (Araneae), spretthaler

(Collembola), bladlus (Aphidoidea), biller (Coleoptera) o.a. Den

største delen bestod imidlertid av uidentifiserte egg og eggmasser.

Gjennomsnittlig biomasse

Tabell 5 gir gjennamsnittlig biomasse (mg tørrvekt m-2) pr. tran-

sekt. Det viser seg at fåbørstemarkene, vektmessig, var den domi-

nerende gruppen på alle transektene. Den største insektgruppen var

fjmrmyggene. også en del andre insektgrupper hadde høy biomasse.

Det gjaldt døgnfluene, steinfluene, vårfluene og gruppen øvrige to-

vingelarver. Alle disse hadde høyest gjennamsnitts biomasse utenfor

terskelbassenget. De to sistnevnte hadde også høy biomasse i terskel-

bassenget. Samlet biomasse var størst ovenfor og nedenfor terskel-

bassenget.
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Tabell 5. Gjennamsnitts biomasse (mg tørrvekt pr. m2) på Ekse
(transekt 1-5 ) i perioden 3. des. 1975 - 2. nov 1976.

Mean standing crop (mg dry weight pr. m2) at Ekse
(transect 1-5 ) 3. Dec. 1975 - 2. Nov 1976.

Døgnfluenymfer
Ephemeroptera nymphs

Steinfluenymfer
Plecoptera nymphs

Vårfluelarver
Trichoptera larvae

Knottlarver
Simuliidae larvae

Fjærmygglarver
Chironomidae larvae

øvrige tovingelarver
Diptera larvae except
Chironomidae and Simuliidae

Fjærmyggpupper
Chironomidae pupae

Tbvinge imago
Adult Diptera

Krepsdyr
Crustaceae

MIdd
Acari

Fåbørstemark
Oligochaeta

Flimmermark
Turbellaria

Rundmark
Nematoda

Transekt

1 2 3 4 5

	

44,4 2,5 8,2 19,7 66,2

	

33,6 3,9 11,7 14,0 32,4

	

30,9 27,2 14,6 15,9 46,4

	

2,3 0,004 0,2 0,3 2,1

	

104,1 112,5 109,1 101,8 116,6

	

27,8 18,2 3,4 23,7 44,2

	

2,8 3,5 2,8 1,7 3,7

	

0,1 0,2 0,1 0,02 0,2

	

8,9 6,5 8,2 7,6 16,6

	

1,9 0,8 1,0 1,6 2,0

	

433,6 257,4 425,9 243,2 424,7

	

12,2 2,9 2,4 3,0 11,3

	

1,7 0,6 0,9 0,4 2,0

Usortert og
uidentifisert materiale
Unsorted and unidentified
materials

2,02,4 2,2 1,2 2,5

706,3 438,2 589,7 434,1 770,9



DISKUSJCN

Tidligere er det funnet store forskjeller mellom faunaen i reguler-

te og uregulerte elver (Spence & Hynes 1971, Ulfstrand & al. 1971,

Ward 1976 a, Gore 1977 og Armitage 1978). Ved Ekse kommer den virk-

ningen terskelbassenget har på bunnfaunaen i tillegg til reguler-

ingsvirkningen. Bunndyrene kan derfor påvirkes på to måter: av re-

dusert vannføring, og av selve demningseffekten av terskelbasseng-

et. Begge disse effektene vil kunne føre til endret fauna og endret

tetthet/biomasse. Ward (1976 b) gir en oppsummering av ulike regu-

leringers innvirkning på tetthet og biomasse i elver. Han konklu-

derer med at hvert tilfelle bør vurderes nøye, da man ikke får lik

effekt i alle elver.

Det vil i den videre diskusjon mmre naturlig å sammenligne de for-

skjellige transektene gruppevis. Transekt 1 og 5 ligger utenfor

terskelbassenget og kan sammenlignes med regulerte elvestrekninger

uten terskler, selv om transekt 1 i en viss grad er påvirket av

terskelbassenget. Transekt 2, 3 og 4 er både påvirket av reguler-

ingen og av demningseffekten til terskelen.

Døgnfluenymfer (Ephemeroptera)

Baetis rhodani var den dominerende døgnfluearten i området og ut-

gjorde mer enn 90% av det totale materialet (Andersen & al. 1978).

Baetis rhodani har 2 generasjoner i året, og lever stort sett av

findelt detritus (Bmkken 1981). Arten er en typisk rennende vanns

form, og foretrekker løstsittende, grov bunn (Hynes 1970). Dette

kan mnre en av grunnene til at både tetthet og biomasse av døgn-

fluer avtok nedover i terskelbassenget. En annen grunn kan mmre et

sterkt beitetrykk fra fisk. Gjennomsnittsstørrelsen av individene

var størst i perioden juli - august. Dette falt sammen med hoved-

klekkingen fra nymfe til imago for sommergenerasjonen. I juli -

august var gjennomsnittsstørrelsen av de døgnfluenymfene som drev

inn i terskelbassenget større enn de som drev ut (Bmkken & al.

1981c). Årsaken til dette er at store nymfer lettere blir spist av

fisk. En del vil også klekkes i terskelbassenget.



Steinfluenymfer (Plecoptera)

Artene Diura nanseni (fig. 19), Brachyptera risi, Taeniopteryx  

nebulosa og Protonemura meyeri var det lite av i terskelbassenget,

selv om de var tallrike utenfor. Dette stemmer godt overens med re-

sultatet fra Lillehammers (1975) undersøkelser av strømrike og mer

stillestående partier i Smterbekken utenfor Oslo. Arter av slektene

Amphinemura og Leuctra syntes ikke å ha noen spesielle preferanser,

mens Nemurella picteti og Nemoura cinerea så ut til å trives best i

terskelbassenget. I følge Lillehammer (1974) kan de to sistnevnte

artene forekomme både på stabil elvebunn av stein og på mer usta-

bil, finkornet bunn. Capnia pygmaea var den daminerende steinflue-

arten på alle transektene, men den forekom i størst antall på T1 og

T5. Dette var en av årsakene til at gjennamsnitts biomasse av

steinfluer var høyere utenfor terskelbassenget. Spesielt var dami-

nansen av C. pygmaea stor på T1. Dette medførte lav artsdiversitet

på denne lokaliteten sammenlignet med T5 selv om T1 også hadde

mange steinfluearter.

Vårfluelarver (Trichoptera)

Det var relativt få vårfluearter på alle transektene gjennom hele

sesongen, men de var store sammenlignet med andre insektlarver.

Gjennomsnittsvekten kom ofte opp i 5 mg tørrvekt pr. individ. Eks-

empelvis lå gjennamsnittsvekten av både døgnfluer og steinfluer

store deler av året under 0,1 mg. Derfor hadde vårfluene, på tross

av beskjedent antall, høyere gjennomsnitts biomasse enn steinfluene

både i og utenfor terskelbassenget og høyere biomasse enn døgn-

fluene i terskelbassenget.

I amrådene utenfor terskelbassenget dominerte arten Rhyacophila

nubila (fig. 20). Denne arten var vanlig over hele den undersøkte

elvestrekningen før reguleringen og terskelbyggingen (Larsen in

prep). I selve terskelbassenget ble R. nubila overhodet ikke fun-

net. Dette er et resultat av oppdemmingen av elvestrekningen, da

oksygenopptaket hos arter av slekten Rhyacophila blir sterkt hemmet

ved lave vannhastigheter (Jaag & Ambiffil 1964). I de mer stille-

stående områdene bestod hoveddelen av vårfluebiomassen av de store

husbyggende artene Potamophylax cingulatus og Halesus radiatus.





Knottlarver (Simuliidae)

Knottlarvene er, i likhet med vårfluelarven Rhyacophila nubila, av-

hengig av rennende vann for å kunne eksistere. I tillegg til at re-

spirasjonsmekanismene fungerer dårligere ved lave vannhastigheter,

kan også fødeopptaket hos knottlarvene hemmes (Hynes 1970). Dette

er en av årsakene til at knottlarvene var så sparsomt representert

i terskelbassengets bunnfauna. Forsøk med den sugeapparaturen som

bunndyrinnsamlingene er basert på, viser at knott blir underrepre-

sentert i prøvene sammenlignet med steinplukkemetoden. Visuelle

observasjoner bekreftet imidlertid at knott utgjorde en liten del

av bunnfaunaen også på T1 og T5. Derimot kunne knottlarvene til

tider finnes i store mengder på selve terskelkronen. Arealmessig

utgp5r denne en smmrt liten del av området. Knottlarver ble sjelden

funnet i mageprøver fra ørret. Dette gjaldt også ørret som var

fisket på terskelkronen med elektrisk fiskeapparat (Bmkken & al. in

prep.).

Fjærmygglarver (Chironomidae)

Fjmrmyggene er oftest den mest artsrike insektgruppen i både renn-

ende og stillestående vann. I følge Smther (pers.medd.) ble det i

lysfellematerialet fra Ekse funnet over 90 arter. Noen av disse er

tilpasset rennende - andre stillestående vann.

I bunnprøvene fra Ekse var gjennomsnittlig biomasse jevn på alle

lokalitetene, likevel var det store forskjeller i fjmrmyggfaunaen.

Utenfor terskelbassenget var tettheten høy og gjennomsnittsstørr-

elsen lav, mens forholdet var omvendt i terskelbassenget. Av de

store fjærmyggene som lever i terskelbassenget er det verd å merke

seg at individer av slekten Chironomus fantes i store mengder i om-

rådene rundt T2, som utgjorde den dypeste delen av terskelbassenget.

Bunnen var her dekket av store ansamlinger av organisk materiale.

Selv om oksygentilgangen på overflaten av slik bunn kan mmre god,

vil det mmre oksygenmangel nede i substratet. Dette er også kjent

fra hurtigrennende elver hvor lokale strømforhold skaper ansam-

linger av organisk materiale på bunnen (Hynes 1970). Arter av

slekten Chironomus er spesielt tilpasset til å leve i oksygenfat-

tige miljø som lett dannes ved kombinasjonen ansamlinger av organ-

isk materiale og liten vannsirkulasjon. I følge Smther (pers.medd.)

er det vanlig at det, slik tilfellet var i terskelbassenget, er

større fjærmyggarter i stillestående vann enn i rennende vann.
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Fjmrmyggpuppene var sparsomt representert i bunnfaunaen, spesielt

om vinteren. Imidlertid viser analyser av innholdet i fiskemager

fra området at fjærmyggpuppene var viktige nmringsobjekter for

ørreten. I tillegg til at de er ganske store, var de lette å få tak

i under klekkingen.

øvrige tovinger (Diptera)

Til denne gruppen hører bl.a. de største hvirvelløse dyr i elva,

stankelbeinlarvene. Disse kan bli over 35 mm lange og ha en tørr-

vekt på mer enn 30 mg. Selv om de var få, utgjorde de derfor en

betydelig del av biomassen i området. For eksempel ville en fisk

måtte spise mer enn 2000 fjærmygglarver av middels størrelse for å

få i seg samme vekt som en stankelbeinlarve utgjør. Stankelbein-

larvene forekom hyppigst på transekt 1, 4 og 5.  på  de to nederste

transektene i terskelbassenget fantes det stort sett mindre arter

av tovingelarver.

Krepsdyr (Crustacea)

Fra juli 1976 og utover sommeren pågikk det reparasjonsarbeider ved

reguleringsmagasinene. Derfor ble det sluppet ut mye vann fra maga-

sinene. Dette vannet tilførte vassdraget store mengder planktoniske

krepsdyr. Selv om antallet var stort, var biomassen relativt liten.

Av totalt 1830 målte individer fra sommeren og høsten var 98,6%

mindre enn 1 mm. Hoveddelen av disse krepsdyrene bestod av vann-

lopper av slekten Bosmina. Nmringsstudier har vist at krepsdyrene

betydde lite som fiskeføde (Bmkken & al. in prep.), men at de til

tider utgjorde mye av næringen til steinfluen Diura nanseni (Bmkken

1981). Den situasjon som her er beskrevet må imidlertid ansees som

utypisk for Eksingeda1svassdraget etter reguleringen siden slik

tapping fra magasinet normalt ikke skal forekomme.

Fåbørstemark (Oligochaeta)

Denne gruppen er svmrt vanskelig å behandle tallmessig, da store

deler av fåbørstemarkene i elva ved Ekse består av arter fra grup-

pen Naididae. Disse formerer seg aseksuelt ved at morindividet gir

opphav til nye individer ved avsnøringer fra kroppen. I tillegg er

de svært ømfintlige for konservering, da de lett brekker opp i

flere deler. Fåbørstemarkene i området var store sammenlignet med

individene i mange andre dyregrupper. Dette, sammen med det høye

antallet både i og utenfor terskelbassenget, medførte at de ut-

gjorde den største delen av biomassen i området. I drivet forekom

de svmrt sparsomt (BEekken & al 1981c), og i likhet med Terskelpro-

sjektets undersøkelser i Nea (Langeland & Haukebø 1979) ble det

funnet lite fåbørstemark i mageprøver fra ørret.



Andre grupper

Av de resterende dyregruppene skilte flimmermarkene seg ut med gan-

ske høy biomasse i områdene utenfor terskelbassenget. Mesteparten

av denne biomassen ble bygget opp i den varme årstid. Selv om rund-

mark og midd var tallrike, utgjorde de, på grunn av at enkeltindi-

videne var små, ubetydelige deler av biomassen. De ovenfor nevnte

gruppene inngikk i liten grad i fiskens næring (Bmkken & al. in

prep.).

0

Av de mange faktorer som virker inn på bunndyrene i en elv, er

vannhastigheten en av de viktigste. For det første er hastigheten

vesentlig for hvordan bunnen ser ut. I hurtigrennende vann er den

som en mosaikk med veksling mellom stein, grus, sand og planter

bestemt fra strømforholdene på stedet. Dette gir et variert antall

steder (mikrohabitater) hvor mange forskjellige arter kan leve. I

tillegg har vannhastigheten også fysiologiske virkninger på bunn-

dyrene. Mange arter er avhengige av at vannet føres raskt forbi

kroppen av hensyn til åndingen. Andre har basert sitt nmringsopptak

på at maten blir ført til dem med vannet.

Ved så lave vannhastigheter som de man ofte får i terskelbassengene

vil større deler av bunnen enn før dekkes av finere sand og silt

iblandet organisk materiale. Denne bunntypen er relativt ustabil,

d.v.s. bunnforholdene endres ofte, og plantene vil ha vanskeligere

for å finne feste. Mange dyrearter som er tilpasset høye strømhas-

tigheter vil minke i antall og faunaen vil etter hvert endres til

en type som vi ellers finner under roligere strømforhold. Gravende

dyrearter som fåbørstemark og mange arter fjærmygg vil imidlertid

få bedre forhold og øke i dominans slik som vist i denne rapporten.

Til tross for at det totale individantall pr. m2 kan mmre høyt,

vil ofte færre arter mmre representert (lavere artsdiversitet).

Dette er av betydning for fiskens næringsopptak, da endringer i

bunnfaunaens sammensetning ofte medfører endringer av tilgjengelig-

heten av nmring.

Bunnfaunaen i elva ved Ekse hadde flere særpreg. Antall vårfluelar-

ver var svært lavt. Snegl ble ikke funnet og det ble bare funnet to

individer av muslingslekten Pisidium (begge i terskelbassenget).

Området hadde svært få filtrerende dyr som f.eks. knottlarver og





SAMMENDRAG

Sam et ledd i Terskelprosjektets undersøkelser i Eksingedalselva i

Vaksdal kommune, nordøst sfor Bergen, har det mmrt utført en under-

søkelse av bunnfaunaen i elva ved Ekse.

Materialet som er behandlet ble samlet inn i 1976 med en sugeappa-

ratur spesielt utviklet for prosjektet. Bunndyr ble innsamlet fra 3

lokaliteter i selve terskelbassenget og fra 2 lokaliteter i elva

utenfor terskelbassenget.

Fåbørstemarkene var, vektmessig, den dominerende gruppen på alle

lokalitetene og utgjorde mer enn 50% av den totale gjennomsnittlige

vekt. Av insektlarvene var fjærmygglarvene den største gruppen,

både tallmessig og vektmessig. Døgnfluenymfene og steinfluenymfene

hadde lav biomasse pr. arealenhet i terskelbassenget sammenlignet

med områdene utenfor. En diversitetsanalyse viste at steinfluenym-

fene hadde, signifikant høyest diversitet på lokaliteten oppstrøms

terskelbassenget sammenlignet med de andre lokalitetene,.

Lokalitetene i elva utenfor terskelbassaenget hadde totalt de høy-

este gjennamsnitts biomasser, hhv. 706,3 og 770,9 mg tørrvekt

m-2. Lokalitetene i selve terskelbassenget hadde henholdsvis

438,2, 589,7 og 434,1 mg tørrvekt m-2.

Bunnfaunaen i terskelbassenget var, i høyere grad enn områdene i

elva utenfor, sammensatt av dyr som er tilpasset rolige strømhast-

igheter. I tillegg til at nedsatte strømhastigheter har fysiolog-

iske virkninger på enkelte dyrearter, har de også bevirket at bun-

nen i terskelbassenget er blitt mye mer finkornet enn områdene i

elva utenfor terskelbassenget. En slik bunn er mer ustabil enn det

som finnes i områder med større strømhastigheter, og det gir derfor

ikke oppholdsplass og livsgrunnlag for en så variert flora og fauna

som områdene utenfor terskelbassenget.

Forfatternes adresse: Zoologisk Museum,

Museplass 3,

5014 BERGEN UNrVERSITET
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Vedlegg

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

Vedlegg

1.

2,

Tetthet av døgnfluenymfer (Ephemeroptera) pr m2

på Ekse(transekt 1-5)i perioden 3. des.1975

til2.nov.1976.

Densities of Ephemeroptera nymphs per m2 at  Ekse

(transect1-5)from 3 Dec.1975to2Nov.1976.

Transekt

12345

754,810,645,949,41167,4

645,4014,135,31372,0

271,617,631,7119,91065,2

317,474,1306,8504,41499,0

825,310,674,1747,21657,7

30,131,7134,0370,3158,7

486,714,124,7218,7338,6

134,003,517,6335,1

490,317,610,621,2239,8

2525,352,924,767,013571,9

Tetthet av steinfluenymfer(Plecoptera) pr m2 på Ekse

Vedlegg

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

Vedlegg

3,

4.

Tetthet av vårfluelarver (Trichoptera) pr m2 på Ekse

(t-ansekt 1-5)i perioden 3.des.1975 til 2. nov.1976.

Densities of Trichoptera larvae per m2 at  Ekse

(transect1-5)from 3Dec.1975to2Nov.1976.

Transekt

12345

3,535,328,214,110,6

14,17,13,5028,2

017,610,67,114,1

7,17,121,203,5

03,510,63,57,1

3,50000

17,603,53,57,1

7,17,13,507,1

7,114,13,514,110,6

07,110,624,714,1

Tetthet av knottlarver (Simuliidae) pr m2 på Ekse




(transekt 1-5)i perioden 3.des.1975 til 2.nov.

Densities of Plecoptera nymphs per m2 at  Ekse

1976. (transekt 1-5)i perioden 3.des.1975 til 2. nov.1976.

Densities of Simuliidae larvae per m2 at  Ekse




(transect 1-5) from 3Dec. 1975 to 2Nov. 1976.




(transect 1-5) from 3Dec. 1975to2 Nov. 1976.





Transekt









Dato 1 2 3




4 5





Transekt





3-5/12 169,3 102,3 67,0




109,3 250,4
Dato 1 2 3 4




5

3-5/2 134,0 63,5 95,2




95,2 215,1
3-5/12 17,6 3,5 0 0




21,2

3-4/3 102,3 45,9 116,4




123,4 134,0 3-5/2 352,7 0 0 0




31,7

28/4 105,8 88,2 229,3




169,3 292,7
3-4/3 0 0 0 10,6




7,1

3/6 158,7 24,7 35,3




88,2 105,8
28/4 7,1 0 0 10,6




49,4

6- 7/7 169,3 21,2 21,2




88,2 52,9 3/6 0 0 3,5 10,6




7,1

3-4/8 811,2 109,3 137,6




278,6 469,1 6-7/7 10,6 0 0 3,5




7,1

7/9 483,2 52,9 102,3




119,9 465,6 3-4/8 56,4 0 0 0




70,5

6-7/10 2405,4 134,0 45,9




98,8 589,0 7/9 0 0 0 0




7,1

2/11 2031,6 52,9 17,6




144,6 2952,1 6-7/10 0 0 0 3,5




14,1







2/11 28,2 0 3,5 0




158,7



Vedlegg 5. Tetthet av fjærmygglarver (Chironomidae) pr m2 på Ekse
Vedlegg 7. Tetthet av fjærmyggpupper (Diptera) pr m2 på Ekse

(transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976.
(transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til  2.  nov. 1976.

Densities of Chironomidae larvae per m2 at  Ekse
Densities of Chironomidae pupae per m2 at  Ekse

(transect 1-5) from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976.
(transect 1-5) from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976.

Transekt Transekt

Dato

3- 5/12

3- 5/2

3-4/3

.28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

Vedlegg  6.

12345

	

1051,0 2211,45618,59819,21721,2

	

2274,91886,92962,72955,68436,6

	

1238,0 2151,52373,71470,82909,8

	

3527,0 2225,55978,34221,85787,8

	

11462,8 4553,43862,15742,07399,6

	

7889,9 3237,84877,81869,36309,8

	

10976,0 2832,25093,08782,212446,8

	

9762,7 4863,74623,911039,56108,8

	

20220,3 6680,14288,86394,58337,8

	

34155,5 6172,35819,613067,571502,9

Tetthet av tovingelarver (Diptera) unntatt knott og

Dato

.3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

Vedlegg 8,

12

28,221,2

31,70

24,70

00

3,552,9

169,381,1

137,6194,0

56,431,7

3,53,5

3,50

Tetthet av tovinge

•34

	

24,717,6

00

	

10,614,1

	

7,10

	

42,335,3

	

218,7 84,6

	

109,3 102,3

	

49,4 67,0

0 7,1

0 0

imago (Diptera imago)

5

60,0

21,2

24,7

3,5

14,1

194,0

102,3

56,4

7,1

7,1

pr m2 på Ekse

fjærmygg pr m2 på Ekse (transekt 1-5) i perioden

3.des. 1975 til 2. nov. 1976.

Densities of Diptera larvae (except Simuliidae and

Chironomidae) per m2 at  Ekse  (transect 1-5) from

(transekt 1-5) i perioden 3.des. 1975 til 2. nov. 1976.

Densities of aduZt Diptera per m2 at  Ekse  (transect 1-5)

from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976.

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3- 4/8

7/9

6-7/10

2/11

3Dec.

1

17,6

35,3

14,1

84,6

3,5

109,3

45,9

21,2

45,9

183,4

1975to 2

2

148,1

91,7

74,0

116,4

116,4

77,6

84,6

70,5

105,8

56,4

Nov.1976.

Transekt

3

67,0

42,3

67,0

112,9

28,2

70,5

56,4

38,8

67,0

77,6

4

77,6

77,6

31,7

45,9

31,7

56,4

31,7

42,3

42,3

130,5

5

67,0

141,0

84,6

77,6

60,0

91,7

70,5

84,6

165,8

701,9

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

1

14,1

0

0

0

0

14,1

3,5

3,5

0

0

2

0

0

0

0

7,1

45,9

0.

7,1

0

0

Transekt

3

0

0

0

7,1

10,6

14,1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

3,5

3,5

0

0

5

0

3,5

0

0

3,5

10,6

10,6

3,5

3,5

0



Vedlegg 9. Tetthet av krepsdyr (Crustacea) pr m2 på Ekse "Vedlegg Tetthet av fåbørstemark (Oligochaeta) pr m2 på Ekse

(transekt 1-5) i perioden 3.des. 1975 til 2. nov. 1976. (transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976.

Densities of Crustacea per m2 at Ekse (transect) Densites of Oligochaeta per m2 at Ekse (transect 1-5)

from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976. from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976.




Transekt




Transekt

Dato




12 345 Dato




12 '345

3-5/12




56,4250,4 141,1165,860,0 3-5/12




800,61703,5 1587,21319,12236,1

3-5/2




119,9232,8 116,4141,1370,3 3-5/2




3195,51558,9 1453,1969,91266,2

3- 4/3




3,5278,6 275,114,1578,4 3-4/3




1008,71428,4 1643,61082,8899,4

28/4




172,8127,0 158,749,445,9 28/4




2863,9811,2 2610,01357,93029,7

3/6




127,088,2 17,638,8109,3 3/6




2158,51403,7 2860,41664,72550,0

6-7/7




966,4134,0 395,0130,53837,4 6-7/7




2846,31171,0 2430,11312,03805,6

3-4/8




3216-,61495,4 878,2603,12543,0 3-4/8




4877,82567,7 5301,12056,23978,5

7/9




2775,72088,0 3357,74264,14302,9 7/9




3604,62267,9 3105,51703,52259,0

6 - 7/10




3262,53086,1 4144,24867,33629,3 6-7/10




6179,33149,6 5276,42303,15406,9

2/11




1798,81315,6 2088,0437,37921,6 2/11




2162,11566,0 3079,12888,63654,0

Vedlegg 10. Tetthet av midd (Acari) pr m2 på Ekse (transekt 1-5) Vedlegg 12, Tetthet av flimmermark (Turbellaria) pr m2 på Ekse

i perioden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976. (transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976.

Densities of Acari per m2 at Ekse (transect 1-5) Densities of Turbellaria per m2 at Ekse (transect 1-5)

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-4/8

7/9

6-7/10

2/11

from 3

1

67,0

60,0

3,5

88,2

119,9

359,8

385,7

239,8

522,0

483,2

Dec.1975to 2Nov.

Transekt

23

	

38,849,4

	

45,924,7

	

88,235,3

	

38,8144,6

	

52,952,9

	

45,9123,4

	

268,1271,6

	

27,5134,0

	

162,2271,6

	

56,452,9

1976.

4

141,1

42,3

14,1

10,6

137,6

81,1

271,6

158,7

112,9

70,5

5

56,4

134,0

70,5

31,7

98,8

134,0

324,5

197,5

215,1

1245,0

Dato

3-5/12

3-5/2

3-4/3

28/4

3/6

6-7/7

3-9/8

7/9

6-7/10

2/11

from 3

1

52,9

105,8

17,6

218,7

564,3

620,8

1506,0.

405,6

1555,4

95,2

Dec.1975 to

2

14,1

0

60,0

7,1

35;3

98,8

194,0

250,4

271,6

119,9

2.Nov

Transekt

3

28,2

7,1

7,1

109,3

10,6

116,4

285,7

63,5

211,6

67,0

1976.

4

14,1

17,6

28,2

0

45•9

102,3

186,9

155,2

176,4

112,9

5

123,4

63,5

67,0

310,4

649,0

- 380,9

1181,5

656,0

370,3

405,6



Vedlegg 13, Tetthet av rumhmmk (Nematoda) pr m2 på Ekse

(transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til 2. nov. 1976.

Densities of Nematoda per m2 at  Eske  (transect 1-5)

from 3 Dec. 1975 to 2 Nov. 1976.




Transekt




Dato 1 2 3 4 5

3-5/12 31,7 197,5 84,6 158,7 141,1

3-5/2 148,1 162,2 141,1 201,0 1228,6

3-4/3 17,6 352,7 116,4 17,6 119,9

28/4 208,1 165,8 458,5 74,1 278,6

3/6 1802,3 585,5 1499,0 723,0 3452,9

6-7/7 4623,9 973,5 2271,4 924,1 4147,8

3-4/8 6606,1 1707,1 2634,7 973,5 3488,2

7/9 1837,6 1008,7 1012,2 430,3 1065,2

6-7/10 768,9 504,4 395,0 356,2 4613,7

2/11 532,6 250,4 328,0 109,3 2451,3

Vedlegg 14, Tetthet av usortert og uidentifisert materiale pr m2

på Ekse (transekt 1-5) i perioden 3. des. 1975 til 2. nov.

1976.

Densities of unsorted and unidentified materials per m2

Dato

at  Ekse

1

(transect 1-5)

2

from 3

Transekt

3

Dec.1975

4

to2Nov.1976.

5

3-5/12 49,3 56,4 74,0 116,4 35,3

3-5/2 102,3 14,2 0 52,8 268,1

3-4/3 10,6 42,3 7,1 0 28,3

28/4 45,8 98,7 201,0 7,1 38,8

3/6 88,2 67,0 42,3 7,1 0

6-7/7 49,4 21,2 21,2 14,1 63,5

3-4/8 483,2 469,1 356,2 292,7 673,7

7/9 126,9 45,9 123,4 10,6 102,3

6-7/10 331,5 102,3 352,7 148,1 479,7

2/11 98,8 7,1 35,3 10,6 419,7
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