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FORORD

I perioden etter terskelbygging i Eksingedalselva (1973) har det vært

utført en rekke studier av virkningene, såvel de biologiske som de

fysiske og kjemiske. Resultatene viser omfattende endringer av både

fiskebestanden og bunndyrbestanden. Etter hvert som vi får klare indika-

sjoner på hvordan fiskebestanden og de biologiske forhold ellers endrer

seg, vil det være av avgjørende betydning å finne frem til årsaken til

endringene og hvordan de ulike parametre endrer seg i forhold til hver-

andre. Den foreliggende rapport søker å belyse hvordan ørretens nærings-

opptak er i forhold til næringstilbudet i den regulerte elva.

Rapporten ble opprinnelig skrevet som en hovedfagsoppgave ved zoologisk

museum, Universitetet i Bergen og er en del av en større undersøkelse.

Manuset er noe omarbeidet, og slik den foreligger, gir rapporten et

viktig bidrag til vår kunnskap om utviklingen i terskelbassenget på

Ekse. Resultater fra undersøkelsen er også publisert i Andersen

et.al.(1986).

Utgiftene til bearbeiding og trykking av rapporten er dekket av Biotop-

justeringsprosjektet, som også støttet hovedfagsarbeidet økonomisk. Det

engelske sammendraget er oversatt av Linda Sivesind.

1 7
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SAMMENDRAG

ørretens næringsvalg og næringsopptak er undersøkt i en regulert elv hvor

det er bygget terskler. Næringsvalg og næringsopptak ble sett i relasjon

til næringstilbudet i lokalitetene.

Undersøkelsesområdet bestod av en naturlig høl og et terskelbasseng. Tett-

heten av ørret i terskelbassenget hadde minket fra 23,2 fisk pr.100m2 i

1983, til ca 18 fisk pr. 100m2 i 1984. Tettheten synes å ha nådd en topp i

1983 (Andersen & Kleiven 1985).

Fisken ble fanget med strandnot i månedene mai til november 1984. Fisken

ble lengde, vekt og aldersbestemt. Et bestandsestimat ble foretatt høsten

-84. Fiskens mageinnhold ble analysert og de forskjellige næringsdyra talt

og veid. For å finne fiskens fordøyelseshastighet under ulike vanntempera-

turer ble det benyttet fordøyelsesforsøk. Det ble i tillegg samlet bunn-

og drivprøver fra begge lokalitetene. Høsten -85 ble det utført et døgn-

forsøk for å klarlegge ørretmagenes fyllingsgrad gjennom døgnet.

Det ble ikke funnet vesentlige forskjeller i næringsvalg i den naturlige

hølen og terskelbassenget. Fisken hentet imidlertid mer av sin næring fra

driv i den naturlige hølen enn i terskelbassenget. Fisken i terskelbas-

senget spiste mer terrestre innsekter enn fisken i den naturlige hølen.

Fjæremygg var den viktigste næringsgruppen i de aller fleste undersøkelses-

periodene.

Det ble funnet at ørreten i terskelbassenget konsumerte ca 24 kg tørrvekt

(kgdw) næring pr år når fordøyelsestiden ble regnet inntil ca 10-20 mgdw

var igjen i magene. Dette er under det som i følge Elliot (1975c) burde

være minimum konsum for en tilsvarende ørretpopulasjon ved tilsvarende

vanntemperaturer.

Under optimale næringsforhold og ved tilsvarende vanntemperaturer burde den

ha konsumert ca 53 kgdw/år (Elliot 1975b). Fisken ser ut til å lide av

næringsmangel. Dette kan ha forbindelse med at bare en liten del av

bunndyrmengden er tilgjengelig for fisken.
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Bunndyrundersøkelsene (Fjellheim et.al. 1987) viste at produksjonen hadde

økt betydelig fra 1976 i takt med en økning i tetthet av ørret. Bunndyr-

sammensetningen hadde imidlertid gått i retning av dyregrupper mer til-

passet lenthisk miljø i terskelbassenget, og en større mengde gravende

former. Dette skyldes sannsynligvis endrede fysiske forhold, og predasjon

fra fisk. Fisken har sannsynligvis i neste rekke blitt skadelidende ved at

en mindre del av bunndyrene kan utnyttes som føde.

Forfatterens adresse: Leif R. Karlsen

Fylkesmannen i Finnmark

Miljøvernavdelingen

9800 VADSØ



SUMMARY

Trouts' choice and intake of food have been investigated in a

regulated river where weirs have been constructed. The choice

and intake of food are compared to the range of foods generally

available at the locations studied.

The area studied comprised a natural pool and a weir basin. The

deasity of trout in the weir basin had declined from 23.2 fish

per 100 m2 in 1983 to approximately 18 fish per 100 m2 in 1984.

The density appears to have reached a peak in 1983 (Andersen and

Kleiven, 1985).

T.e fish were caught with a beach seine between May and November

1984. The fish were classified by length, weight and age. A

population estimate was made in the autumn of 1984. The stomach

contents of the fish were analyzed and the various food species

were counted and weighed. Evacuation experiments were performed

to determine the rate of digestion at different water

temperatures. Benthic and pelagic samples were collected from

both locations. In the autumn of 1985 a 24-hour experiment was

conducted to determine the eating pattern throughout the 24-hour

cycle.

No significant differences were found between the choice of foods

in the natural pool and the weir basin. However, it was found

that the fish took more food from among pelagic species in the

natural pool than in the weir basin. Fish in the weir basin ate

more terrestrial insects than fish in the natural pool did.

Chironomidae (midges) were the main dietary component during most

of the time periods included in the investigation.

It was found that trout consumed about 24 kg (dry weight) of food

per year when evacuation time was calculated as lasting until

roughly 10-20 mgdw were left in the specimens' stomachs.

This is less than the figure that Elliott (1975) postulated

as the minimum intake for a comparable trout population at a



comparable water temperature.

Under optimum nutritional conditions and at a comparable water

temperature, the fish should have consumed about 53 kgdw/year

(Elliott, 1975). The fish therefore appear to be suffering from

malnutrition. This may be because such a small portion of the

total population of benthic species is accessible to the fish.

Investigations of benthic species (Fjellheim, et.al., 1986)

showed that production increased considerably, beginning in 1976,

in step with the increase in the trout population density.

However, the composition of the benthic community had moved

towards species that were better adapted to the lentic

environment of the weir basin, and to a greater number of

burrowing species. This is most likely ascribable to changes in

physical conditions and to predation by fish. The fish have

probably suffered in turn, as benthic grazing has declined.

Authors adress: Leif R. Karlsen

Fylkesmannen i Finnmark

Miljøvernavdelingen

9800 VADSØ



1 INNLEDNING.

Fisk er viktige predatorer på evertebrater. I pelagiske systemer

viser det seg at fisk har stor innvirkning på planktonsamfunnet

både direkte og indirekte ved å fjerne evertebratpredatorene på

zooplankton (Zaret 1980).

I hvilken grad fisk også regulerer bunndyrsamfunnet er mindre

kjent. Allen (1951), Kajak (1972) og Gilinsky (1984) fant at

fiskepredasion har innvirkning både på antallet arter og

tettheten av visse benthiske makroinvertebrater i uregulerte

vannsvstemer. Strukturen i bunndyrsamfunnet kan også påvirkes

ved at fisken fjerner topp-predatorene i bunndyrsamfunnet og

dermed gir større spillerom for de mindre bunndyrformene

(Gilinsky 1984). Disse forhold er imidlertid dårlig kjent i

regulerte elver.

I den regulerte Eksingedalselva hvor det ble bygget terskler har

det skjedd en økning i tettheten av fisk i terskelområdet

(Andersen 1983). Dette er også dokumentert for andre norske elver

(Heggberget 1984).

Eksingedalselva er det imidlertid også konstatert en økning i

biomasse hos bunndyr i terskel-området etter regulering (Andersen

et al.1986) på tross av en økning i fiskemengden. Fisken har vist

tegn på underernæring, ved at kondisjonen har falt og graden av

kannibalisme tiltatt.

I 1984 ble det startet nye undersøkelser av bunndyr i området,

samtidig som fiskens næringsvalg, fordøyelse og dens innvirkning

på bunndyrsamfunnet skulle undersøkes. Undersøkelsene er

konsentrert om et terskelbasseng og en "naturlig høl", øvnahølen,

begge i den regulerte Eksingedalselva

Denne rapporten tar for seg følgende problemstillinger:

1) Hvordan er ørretens størrelse, vekst og kondision i de to

lokalitetene.
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Er ørretens næringsvalg forskjellig i den naturlige hølen

og terskelbassenget.

Beregning av fiskens konsum i forhold til næringstilbudet.

2 OMRÅDEBESKRIVELSE.

2.1 Lokaliteten. 


Eksingedalselva, Ekso, ligger i Vaksdal kommune ca.130 km nordøst

for Bergen (Fig.1). Undersøkelsesområdet ligger i den subalpine

biørkesone, 560 m.o.h.

Mesteparten av nedslagsfeltet (ca.75 %) er regulert og overført

til Evanger kraftstasjon. For en mer utførlig beskrivelse av

selve vassdraget henvises til Mellquist (1976).

Undersøkelsesområdet består av et terskelbasseng og en naturlig

høl, elynahlen, som ligger ca. 500 m oppstrøms terskelbassenget

(Fig.2). Terskelbassenget er 375 m langt, med en gjennomsnittlig

bredde på 32 m. Samlet vannoverflate er 10600 m. Bunnforholdene

består nederst for det meste av stein og grus, lenger opp er det

grovere stein og enkelte steder fast fjell. Største dybde i

terskelbassenget er 1,2 m målt helt nederst i bassenget.

Størstedelen av området er imidlertid grunnere enn 0,5 m (Fig.3).

Øynahølen er betydelig mindre enn terskelbassenget, ca.50 m lang

og 20 m brei. Bunnsubstratet i Øynahølen er av en finere

konsistens enn i terskelbassenget med tildels store partier med

grus og sand. Midt i hølen er materialet grovere med grus og

stein. I en bakevje i hølen hoper det seg til tider opp en

mengde organisk materiale. Største dybde i øynahølen er ca.2 m,

men størstedelen av områdene er også her grunnere enn 0,5 m .

Både i terskelbassenget og i Øynahølen fins det litt akvatisk

mose. Undersøkelsesområdet er delvis omgitt av kulturmark, med

en del vier og biørk som kantvegetasion (Fredriksen 1980).
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2.2 Fysisk kjemiske forhold. 


Elva er isfri fra midten av mai til november. Vannføringen ved

utløpet av terskelbassenget varierer vanligvis mellom 0,2 og 15

s-i. Vanntemperaturen ble ikke målt kontinuerlig i 1984, men

varierte mellom < 1°C i mai, og 15,5°C i juli. Dette

temperaturregimet må kunne betegnes som normalt. I månedene

desember-april ligger vanntemperaturen mellom 0 og 1°C.

Oksygeninnholdet er høyt hele året (Andersen 1979). pH varierer

mellom 5,8 og 6,4 med gjennomsnitt på 6,3 (Bækken et al.1981a).

For mer detaljerte fysiske og kjemiske data henvises til Bækken

et al.(1981a), og Fjellheim et.al.(1987).

2.3 Biologiske forhold. 


ørret er eneste fiskeart ved Ekse, og den kan vandre uhindret

innen hele undersøkelsesområdet. Av mulige fiskepredatorer

finnes fossekall (Cinc7us cInc7us) og villmink (Muste7a vlson).

Utviklingen av fiskebestanden i terskelbassenget har vist en

markert økning siden bygging av terskelen i 1973. (Tabell 1.) Av

mulige næringsdyr for ørreten er det i bunndyr og drivprøver

funnet Plecoptera,Ephemeroptera og Trichoptera, pluss en del

andre grupper. Chironomidae og akvatiske Oligochaeta utgjør

hovedtyngden i bunnprøvene. I drivet kommer i tillegg alle de

terrestriske insektene inn som en næringsressurs for ørreten.



Tabell 1. Utviklingen av ørretbestanden både for terskelbassenget

og øynahølen. Estimatene er foretatt om høsten og viser

tetthetene for ørret eldre enn 3 år.

Changes in trout population (older than 3 years) at Ekse from

1968 to 1983.

TERSKELBASSENGET øYNAHMEN

Weir basin

År N 95% c.i. N-pr.100m2 N 95%c.i.

1968




1-3




2-3

1976 1179 1007-1351 11,1 373 332-416 31,1

1977 1050 893-1222 9,9 364 314-414 30,3

1983 2461 2318-2604 23,2 472 344-600 39,3

1984 1768 1400-2136 16,7 623 460-790 51,9



3 MATERIALE OG METODER.

3.1 Innsamling av materiale. 


Materialet ble samlet inn fra mai til november 1984 (8 perioder),

og i august 1985 (1 periode). Tabell 2 viser når de forskjellige

prøvene ble tatt, og totalt antall prøver i lokalitetene. I juni

ble det ikke tatt mageprøver av fisken fordi forholdene var

vanskelige og få fisk ble fanget.

Tabell 2. Prøvetakingstidpunkt og totalt antall prøver i de

forskjellige lokalitetene.

Total number of samples and dates of investigation.

B = Bunnprøver. (Fjellheim et al.1987) Benthos samples

D = Drivprøver. (Fjellheim et al.1987) Drifting samples

E = Fordøyelsesforsøk. Evacuation experiment.

DF = Døgnforsøk. The 24 hour experiment

M = Mageprøver. Stomach samples

CMR = Bestandsestimering. Population estimate




Terskelbassenget øyna- Totalt antall prøver

Tidspunkt øverst nederst hølen M E DF CMR

8-9/5-84 B,D,M B,D,E,M B,D,M 60 10




19-22/6-84 D D,E




7




16-17/7-84 M M M 60





2-5/8-84 B,D,M, B,D,E,M B,D,M 60 7




29-30/8-84




E,M




20 6




5-10/9-84 CMR CMR CMR





3

17-20/9-84 B,D,M B,D,E,M B,D,M 60 10




5-8/11-84 B,D,M B,D,E,M B,D,M 60 9




30-31/8-85




DF





6






All fisk ble fanget med strandnot, 40 m lang og 1,5 m dyp, med

maskevidde 5 mm (120 omfar).

Fiskens lengde ble målt fra snutespiss til ytterste halespiss

når halen var naturlig utstrakt (Ricker & Merriman 1945).

Det ble tatt skjellprøver av hver fisk. Prøvene ble tatt fra

området over sidelinjen mellom ryggfinnen og fettfinnen (Tesch

1971). Fisken ble kjønnsbestemt ved direkte undersøkelse av

gonadene. Eventuelle parasitter ble registrert. Magesekk fra

svelg til tarm (pylorus) (Kimball & Heim 1971) ble fjernet,

fiksert og oppbevart på etanol.

Ved test mot nedfrosset materiale ble det konstatert et vekttap

på ca. 20% og et kaloritap på ca. 8%. Det er korrigert for vekt-

tapet ved utregning av fordøyelseshastighet.

3.2 Kondisjon £.1z,vekst. 


Fiskens kondisjonsfaktor ble beregnet v.h.a. Fultons formel:

(Fulton 1902).

Måling og veiing ble gjort umiddelbart etter at fisken var fanget

Fiskens kondisjon ble beregnet av rund fisk (Nikolsky 1963).

Denne metoden er også brukt ved tidligere undersøkelser av

eirreten på Ekse.

Fiskens vekst er beregnet utfra avlesing av fiskeskjell og

tilbakeberegning, (Dahl 1910; Lea 1910). Skjellene er avlest som

plastavtrykk (Smith 1954).

3.3 Ma eanal ser dø nforsøket.

Vekten av hver type næringsdyr ble funnet ved d veie de

sorterte delene av mageprøvene. Vekten er beregnet i tørrvekt

etter 24 t frysetørring med en nøyaktighet på 1/10 mg. All

eventuell stein i mageinnholdet ble fiernet og veid for seg.

Et døgnforsøk ble foretatt i terskelbassenget den 30-31 august

1985, for å kunne bestemme fyllingsgraden giennom døgnet. Det

ble fisket med not hver 4 time i 24 timer, og ca.20 fisk ble



brukt hver gang. Fyllingsgraden ble beregnet som forholdet

mellom gjennomsnittlig mageinnhold i mg tørrvekt, dividert med

våtvekt av fisk i g.

3.4 Ford elsesfors kene.

Metoden som ble brukt til å måle fordøyelseshastighet til fisk

under tilnærmet naturlige forhold er en modifisering av metoden

til Bajkov (1935). Ca.100 ørret ble fanget med not, og plassert

i flytemerder nederst i terskelbassenget. Merdene hadde en

diameter på ca.1 m og tilsvarende dybde. 10 fisk ble umiddelbart

avlivet og brakt til feltstasjonen hvor magesekk fra svelg til

tarm ble fjernet og lagt på etanol. Ved lav vanntemperatur ble

fisken tatt ut etter hver 8 time, mens ved høyere vanntemperatur

ble 6 eller 4 timers intervaller benyttet. Vanntemperaturen i

elven ble kontinuerlig avlest v.h.a. en termograf så lenge

forsøkene varte.

Merdene ble dekket med striesekker slik at ingen av fiskene

skulle hoppe ut eller forsyne seg med eventuelle overflate-

insekter.

Fordøyelsesforsøkene ble avsluttet når alle ørretmagene var tomme

Den totale vekt av mageinnholdet (biologisk materiale) er lagt

til grunn ved beregning av fordøyelseshastighet.

Det døgnlige næringsopptak ble beregnet ut fra følgende formel :

Bajkov (1935).

A * 24

D

Hvor:

D = Døgnlig næringsopptak mens eksperimentet pågikk.

A = Gjennomsnittlig mengde mat i fiskemagene ved

eksperimentets start.

n = Antall timer nødvendig for å tømme magesekken.

For å finne hvor mye næring fisken konsumerer over en sesong ble

det benyttet tidligere data over vanntemperaturen gjennom året.
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Fordøyelseshastigheten som ble funnet ved ulike temperaturregimer

ble så benyttet til å gange opp med antall døgn med den

tilsvarende vanntemperatur. Ved utregningene ble det benyttet

fordøyelsestid inntil ca.10-20 mgdw var igjen i magene. I vinter-

månedene (Des.-mars) ble det, på grunnlag av Elliott (1975a),

antatt at fisk på ca.50 g spiser ca. 10 mgdw pr.dag. I juli og

oktober, da det ikke ble utført fordøyelsesforsøk, er mengden

mat i magene (A i formelen), satt til 50 mgdw. Dette tallet

er et gjennomsnitt av mengden mat i magene ved starten av

fordøyelsesforsøkene til de andre tidspunkt.

Ved utregningene av hvor mye næring fisken konsumerer over en

sesong er det også tatt hensyn til at en del av næringsdyra mer

eller mindre er halvfordøyd, og derfor ikke representerer den

reelle vekten av disse. Dette tapet ble på grunnlag av skjønn

satt til 20%.

Fiskepopulasjonens næringsopptak i terskelbassenget gjennom

sesongen er basert på følgende bestandsutvikling.

Pr. august 1983 var det ca 2460 ørret eldre enn 3 år i

terskelbassenget (Andersen & Kleiven 1985). Med en normal

dødlighet på ca 20 % gjennom vinteren (Andersen 1979), skulle det

være ca. 2000 fisk igjen i terskelbassenget i mai 1984. Fram til

ny estimering i september -84 ble det tatt ut 533 fisk. Når disse

trekkes fra de 2000 om våren er det igjen ca. 1450 fisk. Dette

tallet er riktignok ca. 300 under estimatet på 1768 fisk, men det

har ganske sikkert foregått en innvandring av fisk fra ovenfor og

nedenforliggende elvestrekninger. Gjenfangst av 12 fisk med klipt

fettfinne fra disse strekningene året før skulle underbygge

dette. Bestandsstørrelsen i terskelbassenget er trolig lavest i

sept.-okt. fordi en stor del av bestanden da har vandret til

gyteområdene. Fram til januar vil en del fisk igjen søke seg til

terskelbassenget for overvintring (Evensen 1984) slik at

bestanden da er satt til 2000 fisk. Fram mot mai vil vinter-

dødeligheten igjen redusere bestanden noe.

Metodene som ble brukt til innsamling av bunndyr og driv er

beskrevet i Fjellheim et al.(1987).



4 RESULTATER.

4.1 Lengde- 2g vektfordelin .

Fisken som ble fanget i 1984 var mellom 11 og 25,5 cm lange. I

mai og juni ble det fanget svært få fisk under 16 cm i terskel-

bassenget. Fisk under 16 cm kom først inn i terskelbassenget i

august. Det var færre fisk over 21 cm i øynahølen enn i terskel-

bassenget på alle tidspunkt. I øynahølen var gjennomsnitts-

vekten noe lavere enn for terskelbassenget

Tabell 3. Gjennomsnittlig lengde (L), vekt (V) og fordeling av

kjønnene for fisken i Øynahølen og terskelbassenget

sesongen-84.

Mean lenght (L), weight (V) and sexual distribution of




fish in øynahølen and the weir

Terskelbassenget

N =918

basin in 1984.

øynahølen

N= 150

Gj.snittL 18,1 cm 17,7 cm

95%c.i. 17,7-18,4 17,5-18,0

Gj.snitt V 52,3 g 50,8 g

95% c.i. 51,4-53,2 48,7-52,9

Hanner 44,5% 47,7%

Hunner 55,5% 52,3%

4.2 Kondisjon. 


Figur 4 viser fiskens Ajennomsnittlige kondisjonsfaktor

terskelbassenget og øynahølen gjennom sesongen -84. Fisken

i terskelbassenget hadde høyest kondisjonsfaktor i juli, med

0,94. I Øynahølen var K-faktoren høyest i august, med 0,93.

Kondisjonen var lav begge steder i mai, med henholdsvis 0,86

for Øynahølen og 0,83 for terskelbassenget.
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Fig.4. Kondisjonsfaktor for ørret i. øynahølen og terskelbassenget
i 1984
K-factor for trout in øynahølen and weir basin in 1984.
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4.3 Vekst. 


På bakgrunn av skiellanalyser av 110 fisk fra terskelbassenget og

SO fisk fra øynahølen ble fiskens vekst beregnet. Veksten var

best annet leveår både i terskelbassenget og øynahølen, med

henholdsvis 3,35 og 3,1 cm. Lengdeveksten ble gradvis mindre

ettersom fisken ble eldre, og var minst fra 6 - 7 år, hvor den

var på 1,96 cm i terskelbassenget og 1,8 cm i øynahølen. Årlig

gjp,nnomsnittsvekst for alle år fra 0-7 var på 2,7 om i terskel

bassenget og 2,5 cm i øynahølen.

4.4 Ma eanal ser.

Figurene S - 10 viser ørretens næringsvalg til de ulike

tidspunkt. En mer detaljert liste over de ulike næringsdyra på

artsnivå er presentert i appendiks. Næringsvalget varierte

gjennom sesongen, og i hver periode var det spesielle

næringsdyr/grupper som ble foretrukket fremfor andre. Dette var

spesiellt tydelig i mai og i slutten av august, hvor det var

henholdsvis Steinfluer(Capnia pygmea)og LinsekrepS(Eurycercus

lamellatus) som dominerte i næringen. Det var forholdvis mer

terrestriske insekter i ørretmagene i terskelbassenget enn i

øynahølen. Dette var spesiellt tydelig i juli og september.

november ble det i øynahølen påvist ett tilfelle av

kannibalisme. Tabell 4 viser gjennomsnittlig tørrvekt av

næringsdyr i hver fiskemage, og den gjennomsnittlige lengde og

vekt på den fisken som ble benyttet til

hadde gjennomsnittlig mest mat i magene i

i mai i terskelbassenget. All fisken

mageanalyser var svært like i størrelse.

mageanalyser. Fisken

november i øynahølen og

som ble brukt til
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Fig. 5 og 6. Vektprosent av identifisert materiale i ørretmagene.i
øynahølen og terskelbassenget, mai og juli 1984.
Weight of identified groups of the stomach contents in
per cent, mai and july 1984.
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Tabell 4. Data fra mageanalysene : (ingen korreksjon for vekttap)

Gjennomsnittlig tørrvekt av næringsdyr i hver ørretmage (VM)

Gjennomsnittlig lengde (L) og vekt (VF) på fisk som ble

brukt til mageanalysene

Forholdet vekt mageinnhold i mg tørrvekt og fiskens våtvekt

i gram (VM/VF).

Antall fisk brukt til mageanalyser (N).

Results from analysis of stomach contents:

Mean dry weight of stomach contents (VM)

Mean lenght (L) and weight of fish (VF)

The ratio of dry weight of stomach contents

and weight of fish (VM/VF)

- Number of fish used (N)

øynahølen

V.M.




Terskelbassenget

V.M.




Måned L V.M. V.F.




N L V.M. V.F.






V.F.





V.F.




Mai 17,4 10,9 45,8 0,2 20 18,4 62,3 52,7 1,2 20

Juli 16,7 18,0 44,7 0,4 20 17,5 18,5 50,8 0,4 40

Aug. 17,9 25,8 53,2 0,5 20 17,8 31,2 53,1 0,6 60

Sept. 18,5 7,2 54,4 0,1 20 18,4 14,5 50,0 0,3 40

Nov. 18,2 33,1 56,4 0,6 20 17,7 43,7 50,8 0,9 40
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Andelen av stein i fiskemagene varierte til ulike årstider, og

kan gi en indikasjon på hvor mye vårfluelarver fisken spiste.

Figurll viser mengden stein i ørretmagene gjennom sesongen.

Størst mengde stein i magene var det i mai, juni og november. I

juli, august og september var det lite stein i mageinnholdet.

100 100

50

mai juni j uli aug. s•pt. nov.
N=145 N=71 N100 N=274 N=190 N=240

Mg. stein pr. mage Z mager rT)43tein

	

Mg. stonos por stomach % stomachs containing stones

Fig. 11. Vekt av" stein (mg) pr. fiskemage, og antall prosent av
fiskemagene som inneholdt stein.
Weight of stone (mg) in specimen stomachs and percentage of
stomachs containing stones.



4.6 D nfors ket.

Resultatene av døgnforsøket er presentert i tabell 5, og i

fig. 12 og 13. Fiskevekt og lengde varierte lite i løpet

av døgnforsøket. Inntak av næring foregikk stort sett gjennom

hele døgnet, men var p4§ det laveste fra omkring k1.02.00 til

k1.06.00. ørreten hadde mest mat i magene k1.02.00 og k1.18.00.

Trichoptera 1. og terrestriske insekter (Diptera) var de

viktigste næringspartiklene pa det tidspunkt døgnforsøket ble

foretatt.

Tabell 5. Gjennomsnittlig fiskevekt, gjennomsnitlig lengde,

vanntemperatur, antall fisk i hver prøve og gjennomsnittlig vekt

av mageinnhold under døgnforsøket.

Mean fish weight and lenght, water temperature, number of fish in

each sample and mean weight of stomach contents during 24 hours.

Tid Lengde

fisk

SD Vekt

fisk

SD Vekt

mageinnh.

Temp.

-c




02.00 18,6 2,7 68,7 26,8 108,5 8,8 11

06.00 18,7 1,2 65,1 13,7 28,3 8,8 20

10.00 18,9 1,0 64,8 12,4 59,6 9,1 8

14.00 19,5 1,4 73,4 15,6 68,9 10,2 20

18,00 18,8 1,4 65,6 14,1 65,4 10,1 20

22.00 17,9 1,6 58,3 14,9 36,8 9,4 14
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Fig.12. Magenes fyllingsgrad 30-31. august- 85 uttrykt som
tørrvekt av mageinnhold i mg dividert med fiskevekt i g
The ratio of dry weight of stomach contents (mg) and
fish weight (g) during 24 hours.
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4.6 Ford elsesfors ket.

Tabell 6 viser gjennomsnittlig lengde og vekt for fisken som ble

brukt til fordøyelsesforsøk i de ulike periodene. Det var ingen

signifikant forskjell i fiskestørrelse i noen av periodene.

Tabell 6. Gjennomsnitlig fiskelengde og vekt med standardavvik

til ulike tidspunkt under fordøyelsesforsøkene, pluss antall

fisk brukt til forsøkene.

Mean fish weight (V), mean lenght (L) and number of fish used (N)

in the evacuation experiments.

Måned Gj.sn.L SD Gj.sn.V SD

Month

Mai 18,49 1,51 52,9 ,4/,-i- 105

Juni 18,18 1,42 55,1 6,8 71

Aug. 17,67 1,57 48,8 7,8 55

Sept. 17,51 2,03 50,3 6,2 100

Nov. 17,94 1,75 52,1 5,4 130

Fordøyelseshastigheten økte i takt med vanntemperaturen.

august, med gjennomsnittstemperatur på 11,6°C, gikk fordøyelsen 7

ganger raskere enn i november da temperaturen var 2°C i snitt.

Fig. 14 viser fordøyelsestiden i de forskjellige periodene både

inntil magene var tomme, og inntil ca.10-20 mgdw var igjen i

magene. Grensen på 10-20 mgdw er satt fordi fordøyelsestiden

fra det punktet var uforholdsmessig lang i forhold til mengden

som ble fordøyd.



Stomach

contents

29




100loo





MaiN.7JuniN • 4





B0,9688,15B •2,68




3 'tr'. 0,515,5tr' •0,99




70,






N10N*7





B.-0,75B • -1,44




0,63




r'.0,8250





1
1,i

I
l

I 1.1

0
0

100

50

`
0

100025

100

50

Aug.




N. 3 Sept. N= 5





3,83 B 0,65




11,6*C




r'. 0,95 r'. 0,43





N.7 N= 10





B.-216 B0,51





14.0,78 r'-0,74




56,62





50




50





25,93





0 •




25




025 50

100




Fordøyelsestid i timer




Nov.




N. 7 Evacuation timeinhours





B




2*C




r'. 0,49






N. 9






B






r'. 0,72




50






50 100

Fordøyelsestid i itimer

Fig. 14. Evakueringshastigheten til de ulike tidspunkt, tegnet
som regresjonslinjer, først inntil ca. 10-20 mgdw var
igjen i magene, og så inntil magene var tomme. B =
vinkelkoeffisienten til linja, og r = korrelasjons-
koeffisienten. Hvert punkt på regresjonslinjene
representerer gjennomsnittlig mageinnhold i 10 fisk,
+- standard feil.
Rate of evacuation until 10-20 mg dry.weight was left
in stomachs and until stomachs were empty.

50

mg

tørrvekt

10.11

Mageinnhold

44,30



30

På grunnlag av fordøyelsesforsøkene og mengden mat i magene ved starten av

hvert forsøk ble det beregnet hvor mange gram pr. time fisk på gjennom-

snittlig 50 g konsumerer ved 4 ulike vanntemperaturer (2, 3, 5.5 og

11.6°C). Beregningene er basert på næringsopptak inntil 10-20 mg tørrvekt

var igjen i magene. En sammenligning mellom tallene til Elliot (1975) over

ørret foret på optimale rasjoner viste at fisken på Ekse har lite mat til

rådighet. Kurven over minimumsrasjoner (Elliot 1975) viste at fisken lå nær

opptil denne og delvis under. Dette er illustrert i figur 15.

0 10

T *C

Fig. 15. Antall mg tørrvekt pr time som fisk på ca 50 g fordøyer ved 4

temperaturregimer; 2°C , 30C, 5.50C og 11.6°C.

0-----0 viser det optimale næringsopptak hvis fisken har nok mat til

rådighet, og hvis fisken gikk på minimumsrasjoner (Etter Elliot

1975). • -• viser forholdene slik de er på Ekse basert på næringsopp-

tak inntil ca.10-20 mgdw var igjen i magene.
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0
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4.7 Arlig nærin so tak.

Ved beregning av hvor mye næring som ble konsumert pr.kg fisk/år

ble det benyttet fordøyelsestid inntil 10-20 mgdw var igjen i

fiskemagene, og temperaturutvikling gjennom sesongen.

Det ble funnet et konsum på 0,24 kg tørrvekt pr.år pr.kg fisk

i terskelbassenget. Dette tilsvarer ca.24 kg tørrvekt pr.år for

all fisken i terskelbassenget.

4.8 Nærin stilbud.

Den totale netto bunndyrproduksjonen ble beregnet til 87,1 kg

tørrvekt i 1984 (Fjellheim et al.1987). Den totale mengden driv

ble i 1976 anslått til ca.100 kg tørrvekt pr.år (Bækken et

al.1979).

For å få en oversikt over hvor fisken henter sin næring fra på de

to lokalitetene ble det foretatt en sammenligning mellom hva som

ble funnet i bunn- og drivprøver og hva som ble funnet i

ørretmagene. Drivdataene er gjennomsnittlig vektprosent for dr

inn i de to lokalitetene i løpet av et døgn, og bunndyrdataene er

middel tørrvekt pr.m av de ulike dyregruppene. Dataene fra

bunn- og drivprøvene er hentet fra Fjellheim et al. (1987).

Forholdet er illustrert i fig.16 og 17.
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o Bunndyr 1111 Driv Mageprever

	

Børtt hos Dritting Stomach samples

Fig. 16. Sammenligning av vektpropent for næringsdyr funnet
bunnprøver, drivprøver og mageprçbveriterskelbassenget 1984.
A comparison of weight percentage of food species found in
benthos samples, drifting samples and stomach samples in the
weir basin in 1984.
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A comparison of weight percentage of food species found in

benthos samples, drifting samples and stomach samples in

øynahølen in 1984.
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5 DISKUSJON

5.1 Materiale og metoder. 


Ved notfiske oppnår man de beste resultatene når vanndybden ikke

er mer enn 2/3 av notdybden (Lagler 1978). Det viste seg også

at nota fungerte best på lav og moderat vannstand.

Stømhastigheten økte til tider såpass mye at nota ble lettet i

bunnen slik at en del av fisken smatt under. Det er rimelig å

tro at den mindre fisken hadde lettere for å smette under nota,

eller å gjemme seg mellom steiner.

Notfisket ga et rimelig bra populasjonsmateriale uten å stresse

fisken for mye. Notfangstene var mest representative der bunnen

var jevnest, slik som nederst i bassenget.

Forutsetningene for bruk av skjell til beregning av vekst er at

fisken ikke vokser om vinteren, at skjellenes vekst er

proporsjonal med fiskens vekst og at hann-og hunnfisk vokser like

fort (Dahl 1910). Fisken på Ekse vokser ikke om vinteren, til det

er vanntemperaturen for lav (Allen 1940; Wingfield 1940). Det er

heller ingen grunn til å tro at fisken på Ekse skiller seg ut fra

andre lokaliteter med hensyn til proporsjonalitet mellom

fiskevekst og skjellvekst.

Mageprøvene ble oppbevart på etanol. Dette medførte et vekttap

på ca.20%, slik at det var nødvendig å kompensere for dette ved

utregningene av fiskens næringsopptak. Selv om etanolen skaper et

misforhold mellom egentlig vekt og målt vekt, ble den vurdert å

være det greieste fikseringsmiddel under feltarbeidet på Ekse

fordi det bare var mulighet til å dypfryse materialet under en

liten del av feltsesongen. Det ble også tatt hensyn til at noe

av mageinnholdet til enhver tid vil være delvis fordøyd og dermed

underestimere den egentlige vekt av næringsdyra. Dette tapet ble

ikke målt, men ble på grunnlag av skjønn satt til 20%, slik at

det totale tillegg i vekt ved utregningen ble på 40%.
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Det har tidligere blitt benyttet flere metoder for å beregne

næringsopptak hos fisk. Kevern (1966), og Kolehmainen (1974)

brukte en metode med en radioisotop, foreslått av Davis & Foster

(1958). De aller fleste forfattere har imidlertid ganske enkelt

fanget fisk fra populasjonen med regelmessige intervaller gjennom

en 24-timers periode og har så beregnet hvor mye mat det var i

magene til hver fisk. For å redusere effekten av forskjellig

fiskestørrelse, har vekten av mageinnholdet ofte blitt uttrykt i

prosent av fiskens vekt. Fisken på Ekse hadde en

gjennomsnittsvekt på ca.50 g, med liten variasjon, slik at

effekten av vekt mageinnhold kontra fiskevekt ikke skulle ha noen

signifikant innvirkning på resultatene.

Det døgnlige næringsopptak hos ørret og annen fisk påvirkes av et

stort antall faktorer. De viktigste er fiskens størrelse, hvor

mye mat som spises i et måltid, antall måltider pr. dag,

fordøyelsestiden, vanntemperaturen, fiskens aktivitet, hvilke

næringsorganismer som spises og fødens tilgjengelighet.

Det kan også være en kombinasjon av disse (Elliott 1975a).

Metoden til Bajkov (1935) ble valgt fordi den under de rådende

forhold på Ekse ble vurdert å være den mest hensiktsmessige.

Metoden har sine svakheter, og ble av Elliott & Persson (1978)

ansett for å underestimere døgnlig næringsopptak.

Et oppsett etter modell av Elliott (1975a) ville imidlertid ha

vært vanskelig å gjennomføre på Ekse. Svakhetene ved metoden

til Bajkov (1935) kan også til en viss grad justeres for

bare man kjenner til forutsetningene (Elliott & Persson 1978).

Ved bruk av metoden til Bajkov (1935) forutsettes det at :

Fisken spiser jevnt likt gjennom 24 t perioden

At fordøyelseshastigheten er den samme om det blir spist

mye eller lite mat.

At fangsten og behandlingen av fisken ikke har noen

signifikant innvirkning på fordøyelsen.



Når det gjelder punkt 1 så var det nødvendig å finne ut

hvorvidt ørreten spiste kontinuerlig gjennom døgnet eller ikke.

Døgnforsøket i august -85 viste at fisken alltid hadde over 20

mgdw i magene, men at den spiste lite mellom 02.00 og 0600.

Når det gjelder ørretens fødeinntak til andre tidspunkt gjennom

sommerhalvåret så er dette noe mer usikkert. Jenkins Jr.(1969)

fant imidlertid at både ørret og regnbueørret spiste om natten

i sommerhalvåret, selv om spiseintensiteten var noe lavere om

natten enn om dagen.

Dawes (1930) og Karzinkin (1935) viste i sine forsøk at

fordøyelseshastigheten stod i forhold til mengden mat som nylig

var spist, d.v.s. magenes fyllingsgrad. Tyler (1970) viste at

hastigheten økte med temperatur og mengden mat i magen hos Torsk

Gadus morhua.  Elliott & Persson (1978) mente at raskere

fordøyelse når det var mer mat i magene kunne relateres til økt

enzymaktivitet.

For å kompensere for denne feilkilden ble fordøyelseshastigheten

beregnet inntil ca.10-20 mgdw var igjen i magene. Hastigheten var

temmelig konstant ned til ca.10-20 mgdw var igjen i magene. Det

var derfor naturlig å sette en grense ved dette tallet.

Fordøyelsestiden ble som følge av dette vesentlig redusert, i

forhold til når forsøkene ble avsluttet ved fullstendig tom mage.

Døgnforsøket ga en bekreftelse på at fiskens magefylling var høy

om ettermiddagen, nettopp på det tidspunkt fisken ble fanget,

slik at startpunktet for fordøyelsesforsøkene skulle være nær det

riktige. Høyest magefylling var det riktignok k1.0200, men

p.g.a. forholdene var det ikke mulig å  fange  nok fisk da.

Forutsetningene i punkt 3 skulle i stor grad være oppfylt.

Fangsten og behandlingen av fisken var meget skånsom og foregikk

over meget kort tidsrom. Fisken så også ut til å roe seg fort

etter at de var satt i merdene.

Karpevitch & Bokoff (1937) viste at fiskens alder/størrelse kunne

ha innvirkning på fordøyelse. Fisken under mine forsøk var

såpass lik i størrelse og alder at det skulle ha minimal

betydning for resultatene.



5.2 Kondisjon vekst. 


Det har skjedd en forverring av fiskens kondisjon fra årene

like etter terskelbygging. Kondisjonen var ikke på noe tidspunkt

i 1984 >0,94 hverken i terskelbassenget eller i øynahølen. I 1976

ble det for ørret eldre enn 2 år målt en K-faktor på 1,04

(Andersen 1979).

I august 1983 ble det målt en gjennomsnittlig K-faktor på 0,93 ,

samtidig som bestand og biomasse hadde økt (Andersen & Kleiven

1985). Nedgangen i kondisjon skyldes mest sannsynlig dårligere

næringsforhold, pluss at mer energi går med til

territoriehevdelse i og med den store økningen i fisketetthet.

Selv om bunndyrproduksjonen hadde økt, (Andersen et al.1986) så

har økningen sannsynligvis vært i form av arter mer

eller mindre utilgjengelig for fisken. ørretens kondisjon har

imidlertid ikke blitt svekket siden 1982, og det ble heller ikke

konstatert kannibalisme i terskelbassenget. Dette skulle

på at forholdene er i ferd med å stabilisere seg.

Under økelsen viste at ørretens lengdevekst var størst i andre

leveår, dette er i overensstemmelse med hva som ble funnet av

Elliott (1975a) hvor han påviste at mindre fisk vokste raskere

enn større fisk.

I tillegg til at den mindre fisken sannsynligvis har bedre

tilgang på næring, vil rask vekst de første årene også ofte være

en form for tilpasning som gir beskyttelse mot predasjon, fordi

jo raskere fisken greier å komme inn i voksen størrelse desto

mindre er risikoen for å bli spist av predatorer.

Det ble funnet at den gjennomsnittlige lengdeveksten de 3 første

årene for fisken i terskelbassenget var på 3,2 cm. Dette er 0,4

cm kortere enn hva som ble funnet av Hagala (1982). økt

konkurranse og dårligere næringsforhold er den mest sannsynlige

grunnen til dette. I øynahølen lå veksten noe under den som ble

funnet i terskelbassenget. Gjennomsnitt for de 3 første leveårene

var på 2,9 cm. Fisketettheten i øynahølen var høyere enn i

terskelbassenget, og konkurransen om mat er trolig enda større.
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5.3 Nærin sval .

Resultatene tyder på at ørretens næringsvalg ikke er vesentlig

forskjellig i den naturlige hølen og terskelbassenget, med unntak

av at de terrestre insektene hadde et større innslag i dietten

terskelbassenget enn i øynahølen. Dette så man tydligst i juli og

september_ Grunnen til dette kan være den større vannoverflate

pr. fisk i terskelbassenget enn øynahølen, og dessuten kan man

forvente et løsere hierarkisk system der enn i øynahølen (Chapman

1966), slik at fisken lettere vil kunne vandre rundt og "plukke"

overflateinnsekter uten å komme i konflikt med en av sine

artsfeller. Terrestre dyr som faller ned på vannoverflata blir

også liggende lenger i terskelbassenget -p.g.a. lavere strøm-

hastighet og terskelbassengets lengde (375 m), og blir dermed

lettere oppdaget og spist av ørreten. Det var også visse andre

forskjeller i næringsvalg som muligens kan relateres til ulike

strømforhold. I elver utøver ørreten relativt sterk territoriell

adferd (Kalleberg 1958; Jenkins Jr.1969; Fauch 1984).

Denne adferden er ofte forbundet med forholdet

energiforbruk/opptak. ørreten skulle derfor velge et passende

sted med gunstig strømhastighet for å minske energiforbruket til

svømming, men allikevel i såpass sterk strøm at den har tilgang

på driv av næringsdyr (Fauch 1984). Denne næringsmodellen er mer

optimal i øynahølen og er muligens årsak til den store

fisketetthet der. I terskelbassenget er det bare fisk i den øvre

delen som kan nyttiggjøre  seg  driv av betydning. ørret på mer

stillestående vann viser ikke i samme grad territoriell adferd

(Sømme 1941, Ball & Jones 1962, Jensen 1963). Terskelbassenget

kan i denne sammenheng derfor tenkes å fungere mer som en innsjø

for fisken spesielt på lav vannstand.

Dyregrupper med høye tettheter i strykområdene f.eks. Baetis  

rhodani og Rhyocophila nubila forekom hyppigere i mageprøver

fra øynahølen, og gir støtte for at fisken i øynahølen tar mer av

sin næring i form av driv. I terskelbassenget var det mye linse-

kreps Eurvcercus lamellatus i slutten av  august.

Eurycercus er en viktig ressurs for fisken og så ut til å bli

sterkt selektert i terskelbassenget.



Fisken beitet på flest grupper av dyr i mai og november. Dette

gjaldt både for terskelbassenget og øynahølen. Fisken i øyna-

hølen hadde spist flest arter av næringsdyr. Dette kan

skyldes at bunnforholdene i øynahølen er av en litt mer variert

type. Ikke minst opphopningen av organisk materiale i en bakevje

i hølen gir gode forhold for en rekke viktige næringsdyr. Den

store mengden steinfluenymfer av arten Capnia pygmea som

ble funnet i ørretmagene i mai har sin årsak i at klekketiden

falt på dette tidspunkt. Fisken i øynahølen hadde det største

innslag av Plecoptera i magene. Dette skyldes antakelig at

store mengder Plecoptera ble skyllet inn i hølen og ble tatt av

fisken som driv. Det viste seg at fisken i øynahølen og

øverst i terskelbassenget hentet en større del av sin næring fra

driv enn tilfellet var for fisk nederst i terskelbassenget.

Arsaken kan være at raskere strøm leverer mer driv pr. tids-

intervall enn lavere strømhastighet (Everest & Chapman 1972).

I juni ble det ikke tatt mageprøver av fisken, men det er trolig

at den gradvis går over fra Plecoptera til Chironomidae 1. som i

juli dominerte næringsbildet i øynahølen.

Forekomsten av terrestriske næringsdyr i fiskemagene varierte

gjennom året i de ulike undersøkelsesperiodene, og kan skyldes

flere ting. Southern (1935) sier at forekomsten av terrestre

insekter i næringen er et tegn på mangel på naturlig næring i

vannet. En annen forklaring kan være forandringer i omgivelsene

gjennom året. I den isfrie perioden av året inneholder vannet ved

siden av akvatiske insekter, også luft/land-insekter (mest i form

av driv) som har blitt brakt til lokaliteten fra områdene omkring

spesiellt hvis det er sterk vind eller flom. Adulte

vanninnsekter (Trichoptera, Plecoptera og  Ephemeroptera) blir  en

del av næringen i det de lander på vannoverflaten eller når

hunnene legger egg. Muller (1953) mente at organismer i drivet

var bedre tilgjengelig som næring enn organismer på  bunnen, og at

de derfor ble foretrukket av ørreten. Elliott (1973) fant at

dietten til brunørret og regnbueørret var mer lik den prosentvise
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andelen i driv enn i benthos. De terrestre insektene i

ørretmagene reflekterer altså forekomsten i drivet, spesiellt for

øynahølen og øverst i terskelbassenget. Dette viser også

drivprøvene fra samme tidspunkt. Mengden av terrestre dyr i

drivet vil i stor grad være avhengig av klimatiske forhold,

morfologi, kantvegetasjon og den for øyeblikket nærværende

insektfauna. Undersøkelser viser at de terrestre insektene

kan utgjøre en betydelig del av næringen selv om den benthiske

faunaen er rik nok.

Det ble funnet forholdsvis store mengder stein i fiskemagene i

mai, juni og november. Steinen stammet vesentlig fra

husbyggende Trichoptera. Dette kunne en se ved at mesteparten

av steinen var sementert sammen. Til en stor grad ble det

også funnet hele hus fra Trichoptera. Det kan virke som fisken

selekterer denne gruppen næringsdyr, trolig på grunn av

størrelsen og bevegeligheten. De fleste Trichoptera larvene ved

Ekse klekkes på våren og forsommeren (Andersen et al.1978),

samtidig som mengden av luft/land-insekter øker. Dette forklarer

de små mengdene med stein som ble funnet i juli, august og

september. I november har igjen en del av de husbyggende

Trichoptera larvene vokst seg såpass store at de er mer

attraktive som ørretmat, samtidig som mesteparten av den

terrestre insektfaunaen er forvunnet.

Innholdet av stein i fiskemagene var størst nederst i terskel-

bassenget til tross for at tettheten av husbyggende Trichoptera

larver var høyere øverst enn nederst. Nederst i terskelbassenget

er det lav strømhastighet og svakere territoriehevdelse, og

fisken gis mulighet til selektiv jakt på store Trichoptera larver,

Det var stor variasjon i magefylling fra fisk til fisk. Noen

fisk kunne ha forholdvis mye næring i magene, mens andre kunne

være tomme, selv om all fisken ble fanget i samme område.

Dette kan skyldes hierarkiske forhold, hvor den dominante fisken

regjerer på de beste næringslokalitetene, mens de med lavere

"status" må ta til takke med de dårlige. Dette kan ogsA ha
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medført at fisken har tilpasset seg forskjellig spisetid for på

den måten å utnytte næringsressursene best mulig.

De viktigste næringsdyra sett under ett for hele sesongen var

Plecoptera, Trichoptera, Chironomidae  og  gruppen annet

terrestrisk. Av disse var det Chironomidae larver og pupper

som var minst sesongbetont og derfor må anses som den viktigste

næringsgruppen både i terskelbassenget og i øynahølen.

Døgnforsøket viste at ørreten på Ekse hadde mat i magene

hele døgnet i den perioden forsøket ble utført, og at den spiste

mesteparten av døgnet unntatt fra midnatt til ca.k1.06.00.

Resultatene stemmer bra med hva som ble funnet hos ørret og

regnbueørret i Canada (Jenkins Jr. 1969).

Næringseksperimenter (Hoar 1942, Oliphan 1957, Kalleberg 1958)

viste at spiseaktiviteten til ørret var størst om morgen og

kveld, mindre om dagen, for å opphøre helt om natten. Chaston

(1969) utførte laboratorietester som viste at ørret var mest

aktiv mellom kveld og morgen fra vår til høst, men at den

prosentvise aktiviteten om dagen var høyere om sommeren enn de to

andre årstidene. ørreten spiste mer midt på dagen om sommeren

enn om våren og høsten. Han forklarte dette med økt konsumpsjon

av terrestre insekter om sommeren. Jenkins Jr. (1969) studerte

døgnaktiviteten til brun- og regnbueørret og fant at begge spiste

om natta, men at de tok en mindre prosentvis andel for om natta

enn om dagen. Tusa (1969) fant at ørretens fyllingsgrad i mai og

september var høyest om ettermiddagen når også vanntemperaturen

var høyest. Han fant ingen minsking i spiseaktiviteten om natta.

Elliott (1973) fant at den mest hyppige spiseperioden for ørret

var tidlig om kvelden, da den spiste mest benthiske•evertebrater

i drivet.

5.4 Fordø elseshasti het og nærin so tak.

Forsøkene viste at fordøyelseshastigheten først var konstant,

deretter avtakende. Dette var spesiellt tydelig i august da

vanntemperaturen var høyest. Hos flere arter av fisk har det
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blitt funnet at fordøyelseshastigheten er eksponentiell med

hensyn til mengden mat i magene. Disse inkluderer Torsk Gadhus  

morhua (Tyler 1970), Sockeye salmon Onchorh nchus nerka (Brett &

Higgs 1970), ørret Salmo trutta (Elliott 1972), Abbor Perca  

fluviatilis (Griffiths 1976;Thorpe 1977), og Bluegill Lepomis  

macrochircus (El-Shamy 1976). Forholdet mellom

fordøyelseshastighet og vanntemperatur følger også en

eksponentiell kurve (Brett & Higgs 1970, Elliott 1972).

Resultatene av fordøyelsesforsøkene er ellers stort sett i

overensstemmelse med hva som ble funnet av Tyler (1970). Brett &

Higgs (1970) hadde noe lenger fordøyelsestid for Sockeye , se

forøverig tabell 8. over fordøyelseshastighet hos ørret og

Sockeye.

Tabell 8. Fordøyelseshastighet i timer til ørret og Sockeye

salmon ved ulike temperaturer, inntil ca.90 % av næringen var

fordøyd.

The rate of evacuation in hours at different temperatures for

trout and sockeye salmon.

TemperaturC

Forfatter Fiskeslag 0,5 2 5,5 6,4 10 11,6 15

Author Fish species

Brett & Sockeye 74 40 19 11

Higgs

(1970)

Reimers ørret 70 44 24 16

(1957) (trout)

Karlsen ørret 50 48 24 8

(1984)

Forsøkene i Eksingedalen viste noe lenger fordøyelsestid enn hva

Reimers (1957) fant hos ørret. Genetiske forskjeller kan være en

mulig grunn til dette (Andersen et al.1986). At resultatene er
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noe forskjellige fra de nevnte forfattere, kan også skyldes at

disse forsøkene ble kjørt under kontrollerte forhold i lab, med

bestemte mengder næring og konstante temperaturforhold. Forsøkene

i Eksingedalen foregikk under tilnærmet naturlige forhold med

fluktuerende temperaturer og med den naturlige næringen i

fiskemagene.

Ulike næringspartikler kan ha forskjellig fordøyelseshastighet

(Elliott 1975a). Hos næringspartikler med høyt fettinnhold, og

husbyggende vårfluelarver vil man kunne forvente noe lenger

fordøyelsestid (Elliott 1975a). Det som kunne konstateres under

forsøkene i Eksingedalen var først og fremst effekten av

temperaturen på fordøyelseshastigheten. Denne hadde en helt klar

eksponentiell effekt.

De 10 fiskene som ble tatt ut til hvert tidsintervall under

fordøyelsesforsøkene skulle gi en god gjennomsnittlig verdi for

fordøyelseshastighet av mageinnholdet. Det kunne vært ønskelig å

bruke enda flere fisk til hvert tidsintervall, men da ville på

den annen side terskelbassenget ha blitt tappet for så mye fisk

at forsøkene ville vært vanskelig å gjennomføre mot slutten av

året.

På grunnlag av fordøyelsesforsøkene og antatt bestandsutvikling

gjennom året ble det beregnet at fisken i terskelbassenget

konsumerte ca.24 kg tørrvekt næring pr.år.

Beregningene ble også utført basert på Elilott (1975b) ved å bruke

forholdet mellom optimale rasjoner og vanntemperatur. Resultatet

ble at fisken i terskelbassenget da ville ha konsumert ca.53

kgdw/år.

Det ble antatt at fisk på ca.50 g i gjennomsnitt spiste 10 mg

tørrvekt pr. dag om vinteren. En beregning basert på forholdet

minimumsrasjoner og vanntemperatur (Elliott 1975c) viste at

fisken burde ha konsumert ca.27 kgdw pr.år.



Resultatene gir en klar indikasjon på at fisken i terskel-

bassenget lider av næringsmangel.(Fig.15). Næringsmangelen synes

å øke i takt med vanntemperaturen og var mest markert i august.

Det var også fra august og utover at K-faktoren begynte å falle

(Fig.4). Det er sannsynligvis den større fisken som lider mest

av mangel på næring, ettersom den også trenger mest mat. Mindre

fisk vil kunne greie seg bedre. Dette er nettopp hva analysene

av vekst tyder på. Fisken hadde bedre vekst de første 3 åra,

derettet minket veksten. Et annet moment som må tas med i denne

sammenheng er at veksten mer eller mindre stagnerer etter at

fisken har nådd kjønnsmoden alder, som på Ekse skjer når fisken

er ca.5 år (Evensen 1984).

5.5 Konsum i forhold til nærin tilbud.

I. 1976 var bunndyrproduksjonen i terskelbassenget på 25,7 kg

tørrvekt pr.år.(Fjellhbim et al.1987). Bunndyrproduksjonen ble i

1984 beregnet til 87 kg tørrvekt for terskelbassenget (Andersen

et al.1986). Hvis man sammenligner næringsopptaket til ørret-

populasjonen i terskelbassenget i 1984 og bunndyrproduksjonen kan

det se ut som fisken har mer enn nok næring.

Mange av bunndyrsformene lever imidlertid skjult, og akvatiske

Oligochaeter ble f.eks. ikke spist av fisken til tross for at de

utgjorde 50-60% av bunndyra i 1984 (Andersen et al.1986).

Drivet ble ikke målt kvantitativt i 1984, men ble i 1976 anslått

til ca. 100 kg tørrvekt pr. år i terskelbassenget (Bækken et al.

1979).

ørreten i terskelbassenget foretar også næringsvandringer om

sommeren til områder ovenfor terskelbassenget (Evensen 1984). En

del av næringssøket til ørreten foregår således utenfor selve

terskelbassenget.

I 1976 ble det konstatert en større produksjon av bunndyr på

strykstrekningene ovenfor og nedenfor enn i selve terskel-

bassenget. I Terskelbassenget ble det på den annen side funnet

en større andel av gravende former (Bækken et al. 1981a). I 1984

ble det påvist at terskelbassenget som følge av sedimentering
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hadde blitt grunnere (Fjellheim et al.1987). Undersøkelsene i

terskelbassenget i 1984 viste en sterk økning i bunndyr-

produksjonen sammenlignet med 1976. På stasjon 2 hadde netto

bunndyrproduksjon økt 4 ganger og på stasjon 3 hadde den økt med

2-3 ganger (Fjellheim et al. 1987). Den biomasseøkning som har

skjedd fra 1976-84 skyldes hovedsakelig innrykk av store

Chironomidae-arter av gruppen Chironomus, som er mer tilpasset

stillestående vann.

Armitage (1984) påviste hurtig respons i kolonisasjon av

fjæremygg i forbindelse med etablering av et reguleringsmagasin i

England, med en overgang fra rennende vanns- til mer stille-

stående vannsfauna. Det har også skjedd en markant økning

Ephemeroptera-faunaen fra 1976-1984. 'Dette skyldes også

etablering av en del arter som er mer tilpasset roligere vann.

'Funnet av den benthiske crustaceen Eurycercus lamellatus gir

ytterligere indikasjon på at terskelbassenget har gitt bedrede

forhold for dyr mer tilpasset lenthisk miljø.

En av Ephemeroptera-artene (Siphlonurus lacustris) er ikke

tidligere funnet i området (Andersen et al. 1978). Selv om

tettheten av denne arten var lav så var de individene som ble

funnet i fiskemagene såpass store at de må anses som en viktig

næringsressurs for ørreten. Faunaen av Plecoptera har derimot

ikke endret seg mye siden 1976. Capnia pygmea var den

dominerende art på alle lokalitetene, med de høyeste tetthetene

på strykstrekningene.

Den økning i bunndyrmengde som ble funnet i terskelbassenget i

1984 (Andersen et al.1986) har trolig vært i form av bunndyrarter

som ikke er tilgjengelige for fisken. Predasjon fra fiske-

populasjonen i terskelbassenget kan også ha ført til en

nedbeiting av topp-predatorene i bunndyrsamfunnettog gitt større

spillerom for andre mer utilgjengelige bunndyrformer. I terskel-

bassenget har det også skjedd en forandring i bunnsubstratet som

sannsynligvis har gjort det lettere for gravende bunndyrformer

å etablere seg (Fjellheim et al.1987). Innvandring av nye arter

i terskelbassenget viser også at det har skjedd en gradvis

suksesjon over tid.



LITTERATURLISTE.

ALLEN, K.R. (1940)
Studies on the Biology of the Early Stages of the
Salmon (Salmo salar). I. Growth in the River
Eden.
J. Anim Ecol., 9, 1-23.

ALLEN, K.R. (1951).
The Horokiwi Stream. A Study of a Trout
Population.
New Zealand Marine Department Fisheries Bulletin
No.10

ANDERSEN, T , FJELLHEIM, A., LARSEN, R. & OTTO, C. (1978).
Relative Abundanse and Flight Periods of
Ephemeroptera, Plecoptera, and Trichoptera in a
Regulated West Norwegian River.
Norw. J. Ent. Vo1.25.pp. 139-144.

ANDERSEN, T.F. (1979).
Populasjonstetthet  og  Mortalitet hos ørret (Salmo 

trutta L) i øvre Del av Eksingedalselva
Etter Reguleringen.
Upublisert. Universitetet i Bergen.

ANDERSEN, T.F. (1983).
Bestandstetthet og Desdlighet hos ørret
(Salmo trutta L) Eldre enn 2 År i øvre Del av
Eksingedalselva etter Reguleringen.
Rapport nr.21 fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.

ANDERSEN, T.F. & KLEIVEN, E. (1985).
ørreten på Ekse 1983.
Rapport fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.
(Engl.summ.).

ANDERSEN, T.F., FJELLHEIM, A., KARLSEN, L.R. & RADDUM, G.G.
(1986).
Variations in Density of a Population of Brown Trout
(Salmo Trutta L.) and its Relation to Food
Recources in a Regulated West Norwegian River.
Pol. Arch. Hydrobiol. (In press.).

ARMITAGE, P.D. (1984).
Environmental Changes Indused by Stream Regulation
and their Effect on Lotic Macroinvertebrate
Communities.
s. 139-165. In Lillehammer & Saltveit, Regulated
Rivers, Universitetsforlaget, Oslo.

BAJKOV, A.D. (1935).
How to Estimate the Daily Food Consumption of Fish
Under Natural Conditions.
Trans. Am. Fish. Soc. 65, 288-289.

BALL, K.R. & JONES, J.W. (1962).
On the Movements of the Brown Trout of Llyn Tegid
Proc. zool. Soc. Lond. 138 : 205-224.



47

BRETT, J.R. & HIGGS, D.A. (1970).
Effect of Temperature on the Rate of Gastric
Digestion in Fingerling Sockeye Salmon
(Oncorhyncus nerca).
J. Fish. Res. Bd. Canada 27, 1767-1779.

BÆKKEN, T., FJELLHEIM,A., LARSEN,R. & OTTO, C. (1979).
Inn- og Utførsel av Organisk Materiale til
Terskelbassenget ved Ekse, Eksingedalen.
Rapport nr.10. fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.

BIEKKEN, T., FJELLHEIM, A. & LARSEN, R. (1981a).
Bunndyrstudier i Eksingedalselva ved Ekse etter
Regulering og Terskelbygging.
Rapport nr.13 fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.
(Eng.summ).

CHAPMAN, D.W. (1966).
Food and Space as Reulators of Salmonid Populations
in a Stream.
The American Naturalist Vol.100 No.913.

CHASTON, I. (1969).
Seasonal Activity and Feeding Pattern of Brown Trout
(Salmo trutta) in a Dartmor Stream in Relation to
Availability of Food.
J. Fish. Res. Bd. Canada 26, 2165-2170.

DAHL, K. (1910).
Alder og Vekst hos Laks og ørret, Belyst ved
Studier av Deres Skjæl.
Centraltrykkeriet, Kristiania.

DAVIS, J.J. & FOSTER, R.F. (1958).
Bioaccumulation of Radioisotopes trough Agatic Food
Chains.
Ecology, 39, 530-535.

DAWES, B. (1930).
The Absorption of Fats and Lipids in The Plaice.
Jour. Marine Biol. Assoc., U.K., 17 : 75-102.

ELLIOTT, J.M. (1972). Rates of Gastric Evacuation in Brown
Trout, (Salmo trutta L.)
Freshwater Biology, 2, 1-18.

ELLIOTT, J.M. (1973). The Food of Brown and Rainbow Trout
(Salmo trutta & Salmo gairdneri) in Relation to
the Ambundanse of Drifting Invertebrates in a
Mountain Stream.
Oecologia (Berl.) 12, 329-347.

ELLIOTT, J.M. (1975a).
Number of Meals in a Day, Maximum Weight of Food
Consumed in a Day and Maximum rate of Feeding
for Brown Trout (Salmo trutta L.)
Freshwater Biol. Vol.5, 287-303.

ELLIOTT, J.M. (1975b). The Growth Rate of Brown Trout
(Salmo trutta L.) Fed on Maximum Rations.
3. Anim. Ecol. 44, 805-821.



J.M. (1975c). The Growth Rate of Brown Trout
(Salmo trutta L.)
Fed on Redused Rations.
J. Anim. Ecol. 44, 823-842

J.M. & PERSSON, L. (1978).
The Estimation of Daily Rates of Food Consumption for
Fish.
J. Anim. Ecol. 47, 977-991.

F.M. (1976). Analysis of Castric Emtying in
Bluegill (LePomis macrochirus).
J. Fish. Res. Bd. Canada, 33, 1630-33.

T.H. (1984). Migrations of Brown Trout (Salmo
trutta L.) at a Weir Basin in a Regulated River in
Western Norway.
In: Lillehammer, A. & Saltveit, S.J. (Eds.) ReEulated
Rivers., 321-327, Universitetsforlaget, Oslo.

F.H. & CHAPMAN, D.W. (1972).
Habitat Selection and Spatial Interaction bv Juvenile
Chinook Salmon and Steelhead Trout in Two Idaho
Streams.
J. Fish. Res. Bd. Can. 29 : 91-100.

FAUSCH, K.D. (1984).
Profitable Stream Positions for Salmonids:
Relating Specific Crowth Rate to Net Energy Gain.
Can. J. Zool. 62, 441-451.

FJELLHEIM, A., KARLSEN, L.R. & RADDUM, G.G. (1987).
Rapport nr.27 fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.

FREDRIKSEN, K.S. (1980).
Vegetasjonsunderskelse i øvre del av
Eksingedalsvassdraget.
Rapport nr.11 fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.

FULTON, T. (1902).
Rate of Growth of Sea-Fishes.
Sci. Invest., Fish. Div. Scot. Rept.

GILINSKY, E. (1984).
The Role of Fish Predation and Spatial Heterogeneity
in Determining Benrhic Community Structure.
Ecology 65 (2) : 455-468.

Mauri Ora,
HACALA, Y. (1982).

Populasjonstetthet, Eggproduksjon, Mortalitet og veks
hos ørret (Salmo trutta L.) i Øvre Del av Eksingedals
elva etter reguleringen.
Hovedfagsoppgave i Zoologisk økologi,
Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen.

ELLIOTT,

ELLIOTT,

EL-SHAMY

EVENSEN,

EVEREST,

4.

	

GRIFFITHS, W.E. (1976). Castric Evacuation in

 Perch (Perca L.).

Feeding and
fluviatilis  
19-34.



49

HEGGBERGET, T.G. (1984).
Populations of Presmolt Atlantic Salmon (Salmo
salar L.) and Brown Trout (Salmo trutta L.)
Before and After Hydroelectric Development and
Building of Weirs in the River Skjoma, North Norway.
In Lillehammer & Saltveit (1984), s.293-307.

HOAR, W.S. (1942).
Diurnal Variations in Feeding Activity of Young
Salmon and Trout.
J. Fish. Res. Bd. Can. 6, 90-101.

JENKINS JR., T.M. (1969).
Night Feeding of Brown and Rainbow Trout n an
Experimental Stream Channel.
J. Fish. Res. Bd. Canada 26 : 3275-3278.

JENSEN, K.W. (1963).
ørretmerking i Stolsvannsmagasinet.
Jakt-Fiske-Friluftsliv 92 : 55, 92.

KAJAK, Z. (1972).
Analysis of the Influence of Fish on Benthos by the
Method of Enclosures.
Productivity Problems of Freshwaters. Warszawa-Krakcbw
1972 PWN Polish Scientific Publishers.

KALLEBERG, H. (1958).
Observations in a Stream Tank of Territoryality and
Competition in Juvenile Salmon and
Trout (Salmo salar L. and Salmo trutta L.).
Fiskeristyrelsen Res.Drottningholm rep.39, 55-98.

KARPEVITCH, A. & BOKOFF, E. (1937).
The Rate of Digestion in Marine Fishes.
Zool. Zhur., 16 : 28-44.

KARZINKIN,  G.S.  (1935).
Zur Kenntniss der Fischproduktivitåt Gewässer. II.
Mitteilung. Erforschung der Physiologie der Ernårung
des Spiegelkarpfens.
Kossino Limnol. Stat., 19 : 21-66
(På russisk med tysk summary).

KEVERN, N.R. (1966).
Feeding Rate of Carp Estimated by a Radioisotopic
Method.
Trans. Am. Fish. Soc. 95: 363-371.

KIMBALL, D.C. & HELM, W.T. (1971).
A Method of Estimating Fish Stomach Capacity.
Trans. Amer. Fish. Soc. 100, 572-575.

KOLEHMAINEN, S.E. (1974). Daily Feeding Rates of Bluegill
(Lepomis macrochirus) Determined by a Refined
Radioisotope Method.
J. Fish. Res. Bd. Canada, 31, 67-74.

LAGLER, K.F. (1978).
Capture, Sampling and Exsamination of Fishes.
IBP Handbook No.3, Third Edition : 7-47.



50

LEA, E. (1910)
On the Methods Used in Herring Investigations.
Publst. Circonst. Cons Perm. Int. Explor. Mer, No.53.

MELLOUIST, P. (1976).
Informasjon om Terskelprosiektet.
Rapport nr.1 fra Terskelprosjektet, NVE Oslo.

MULLER, K. (1953)
Investigations on the Organic Drift in North Swedish
Streams.
Inst. Freshw. Res. Drottningholm 35 : 133-148.

OLIPHAN, V.I. (1957).
On the 24-Hour Feeding Rhythms of the Fry of Baikal
Grayling and on 24-Hour rhythms in Fish Fry in
General
Dokl. Akad. Nauk. SSSR 114 : 669-672.

REIMERS, N. (1957).
Some Aspects of the Relation Between Stream Foods
and Trout Survival.
Fish and Game, Vol.43, No.1, p.43-69.

RICKER, W.E. & MERRIMAN, D. (1945).
On the Methods of Measuring Fish.
Copeia, 4, 184-191.

SMITH, S.H. (1954).
Method of Produsing Plastic Impressions of Fish
Scales Without Using Heat.
Prog. Fish-Cult. 16 : 75-78.

SOUTHERN, R. (1935).
The Food and Growth of Brown Trout from Lough Derg
and the River Shannon.
Proc. R. Irish Acad. (B) 42

co5MME, I.J. (1941).
Ørretboka.
Jacob Dybwads Forlag, Oslo.

TESCH, F.W. (1971).
Age and Growth. I W.E. Ricker (red.) Fish
Production in Fresh Waters.
IBP Handbook No. 3 : 98-132.
Blackwell Scientific Publications, Oxford and
Edinborough

THORPE, J.E. (1977). Daily Ration of Adult Perch (Perca  
fluviatilis)
in Loch Leven, Scotland.
Journal of Fish Biology, 11, 55-68.

TUc,".A, I. (1969). On the Feeding Biology of the Brown Trout
(S.trutta m. fario L.) in the Course of Day and
Night.
Zoologicke Listy 18 (3) : 275-284.

TYLER, A.V. (1970).
Rates of Gastric Emptying in Young Cod.
J. Fish. Bd. Canada 27 : 1177-1189.



51

WINGFIELD, C.A. (1940). The Effect of Certtain Environmental
Factors in the Growth of Brown Trout (Salmo trutta  
L )
Jour. Exp. Biol. Vol.17, pp. 435-448.

ZARET, T.M. (1980).
Predation and Freshwater Communities.
New Haven and London Yale University Press.

***************WW***WW***
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