


REGISTRERING AV VERNEVERDIER I DE 10-4RS VERNEDE VASSDRAG

Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved
behandlingen ble vassdragene delt i fdlgende grupper:

1) Varig vernede vassdrag
2) Vassdrag med vern forel6pig fram til 1983
3) Vassdrag som kan konsesjonsbehandles

For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av
nærmere forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse
vassdrag i november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper.
For gruppe 2 ble verneperioden forlenget fram til 1985.

Det er forutsetningen at både verneverdienog utbyggingsverdiene i vass-
dragene i gruppe 2 skal utredes nærmere før det tas endelig stilling
til vernesporsmalet.

Miljverndepartementet har patatt seg ansvaret for& klarlegge fdlgende
verneinteresser:

- Resipientinteressene
- Naturvitenskapelige interesser
- Kulturvitenskapelige interesser
- Viltinteressene
- Fiskeinteressene
- Friluftslivsinteressene

Miljøverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styringsgruppen for
det naturvitenskapelige Wldersøkelsesarbeidet i de 10-&rs vernede vassdrag"
til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige interesser.
Styringsgruppen består av en representant fra hvert av landets universitet
samt en representant fra Norges Landbrukshigskole, videre har Sperstad-
utvalget og Miljøverndepartementet en representant hver i gruppen.

Denne rapport er avgitt til Miljøverndepartementet som et ledd i arbeidet
med klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten er begrenset
til å omfatte registreringa av natur-verdier i tilknytning til 10-års
vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av verneverdiene,
og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraftutbygging.

En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 åha
ferdig søknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle av
at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse
vassdrag.

Denne rapport tilfredsstiller ikke de krav  vassdragslovgivningen stiller
til søknader om kraftutbygging. Den kan derforikke nyttes som selv-
stendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging.

Miljoverndepartementet

0slo, 18.12.1980
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1. INNLEDNING

Ved Stortingets behandling i 1973 av Sperstadutvalgets

forslag til verneplan for vassdrag ble Atnavassdraget

gitt vern i 10 år. Dette vernet ble ved Stortingsbe-

handlingen av verneplan 2 forlenget til 1985.

Underskelsen er utfort etter oppdrag fra Kontaktut-

valget for vassdragsreguleringer i Oslo som av Miljø-

verndepartementet er gitt i oppdrag å utføre naturviten-

skapelige undersøkelser i de midlertidig vernede vass-

drag.

Rapporten gir en oppsummering av de limnologiske for-

hold som er kjent i vassdraget. Foruten egne under-

skelser av forholdene i elva og innsjper i et represen-

tativt utvalg av lokaliteter fra Atnsjen til Rondane

nasjonalpark ovenfor DØrålseter, bygger rapporten særlig

på bearbeidet ogubearbeidet materiale innsamlet i 1974 og

to hovedoppgaver utført i området. I forbindelse med

Miljøverndepartementets arbeid med en landsoversikt over

verneverdige områder/forekomster i begynnelsen av sytti-

årene ble deler av Atnavassdraget underskt (MATZOW 1974).

Rapporten fra den undersøkelsen foreligger kun i få eksem-

plarer og er vanskelig tilgjengelig. En del av det inn-

samlede materiale er senere videre bearbeidet og presen-

tert i den foreliggende rapport.

Under arbeidet med opplegget for denne undersøkelsen tok

en hensyn til det tidligere innsamlede materiale. Det

ble derfor ikke foretatt underskelser i selve Atnsjen og

elva nedstrms innsjen.

Av Økonomiske og kapasitetsmessige grunner ble arbeidet

konsentrert om forholdene ovenfor Atnsjen der en eventu-

ell kraftutbygging ville forventes & gjire strst skade.

Det var også antatt at de største verneinteressene var

samlet i dette området.



- 2 -

To hovedoppgaver innen ferskvannsbiologi er også utført

som ledd i klarleggingen av de naturvitenskapelige for-

hold i vassdraget. RYAN (1979) fra Institutt for natur-

forvaltning ved NLH har sett på "Betydningen av tjernene

på Atnamyrene som oppvekstområde for fisk". HEIMHOLT (1980)

fra Zoologisk institutt, Universitetet i Oslo foretok

"Systematisk-kologiske underskelser av vannkalv (Dytisci-

dae) i Atnasjomrdet, Rondane."

Resultater fra begge disse undersøkelsene er velvilligst

stilt til disposisjon og gjengitt her.

Det presenterte materiale fra Atnavassdraget kan imidler-

tid ikke sies å være helt representativt for hele vass-

draget, særlig mangler data fra skogsområdene i sydvest

og nord&st.

De data som her legges fram skal, sammen med resultatene

fra andre fagundersøkelser, danne grunnlaget for en natur-

faglig vernevurdering av vassdraget.

Underskelsene av de limnologiske forhold er utfrt etter

opplegg utarbeidet i samarbeid med representanter for fag-

miljøene ved landets universiteter og vedtatt av prosjek-

tets styringsgruppe.

Feltarbeidet ble utført fra 21.-26. juni og fra 30. juli

til 9. august 1978 av undertegnede med cand.mag.

Morten Jdal som feltassistent.

Materialet av dyreplankton og littorale krepsdyr er for

en stor del artsbestemt og talt opp av cand. real

Inge Jørgensen. Steinfluematerialet er artsbestemt av

cand.real Svein J. Saltveit og dgnfluematerialet av

dr. John Brittain, begge ved Zoologisk Museum i Oslo.
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Kjemiske analyser er utfrt av ingenir Eva Brorson,

Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Alle takkes for godt utfrt arbeid.

En takk rettes også til kontorassistent Randi Martin ved

Institutt for naturforvaltning for maskinskriving av

manuskriptet.
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2. OMRADEBESKRIVELSE

2.1. Beliggenhet

Atna, med en lengde på 97 km og et nedbørfelt på 1320 km? ,

har sitt utspring fra Verkilsdalsvatn (1446 m.o.h.) i

Rondanemassivet. De nordlige deler ligger i kommunene

Dovre, Sel og Folldal, mens områdene ved Atnsjen og

nedover dalen ligger hovedsakelig i Stor-Elvdal. Et lite

parti på vestsiden av Atnsjen i området Musvollseter og

øvre del av Vuludalen ligger i Nord-Fron kommune, øvre

deler av Stor-Hira lengst syd i nedbørsfeltet hører til

Ringebu og de nord-østligste deler kommer inn i Rendal

og Alvdal kommuner.

Store deler av Rondanemassivet drenerer til vassdraget.

Høyeste punkt i området er Rondeslottet 2178 m.o.h., mens

utlpet i Glomma ved Atnoset ligger 338 m.o.h.

Vassdraget er karakterisert ved svært få og små innsjøer.

På kart i målestokk 1:50 000 er avtegnet i alt ca. 350

vannansamlinger hvorav bare 15 er større enn 100 da. Bare

Atnsjen, med et areal p& 5,3 km,er strre enn 1 km. AV

større innsjøer er Setningen i sidevassdraget Setninga og

Gr&sjen, Tinnsjen og Vulutjernene alle mindre enn 1km.

Samlet innsjareal er kun ca. 10 km og utgjr bare 0,8 &

av nedbørfeltet. Innen Rondanemassivet ligger flere høyt-

liggende vann, med et lite vann (1587 m.o.h.) i botnen

inn under Hgronden som det hyeste.

Verkilsåi som Atna heter i øvre del, har i begynnelsen et

stort fall (fig. 2) som avtar noe nedover DØrålen. Ved

DØrålseter, ca. 1000 m.o.h., kommer bjørkeskogen inn, elva

skjærer seg her kraftig ned i terrenget og renner i en
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Fig. 2. Profil over fallforholdene i Atna fra Verkilsdalsvatn
til utløp i Gråma. Innsamlingsstasjonene er avmerket.

trang dal nordøstover. Mellom 800-900 m kommer furuskogen

inn. Fallet er relativt stort ned til ca. 800 m.o.h., her

dreier elva og renner nesten rett sydover og anastomoserer

på et parti ved Elgvassli. Nedover fra Elgvassli avtar

fallet kraftig og elva begynner å meandrere nedover elve-

slettene mot Atnsjpen.

Ved Straumbu opptar Atna sideelva Store Myldingi som

drenerer store deler av de østlige deler av Rondane gjen-

nom Langglupdalen, Illmanndalen og Musvolldalen. Atn-

sjøen er største innsjø i vassdraget. Lavfuruskog og lyng-

furuskog er dominerende vegetasjonstyper i denne del av

vassdraget.

Etter utløpet fra Atnsjen dreier elva mer østover og ren-

ner gjennom spredt bebygde skogtrakter. Ved TrØbrua opp-

tas to store sideelver fra nord, Storgryta og Blankgryta

som drenerer myr/skog- og fjellområder over mot Alvdal.

Ved tettstedet Storbekkmoen munner Atnas største side-

vassdrag Setninga. Fjellbygda Sollia ligger sydvendt opp

fra elva som her har skåret seg kraftig ned i terrenget.
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Setninga som via innsjøen Setningen og Vuludalen, drene-

rer fjellpartiene i de sydlige deler av Rondane.

Store deler av nedslagsfeltet øst for Storbekkmoen er

skogkledd og innslaget av myr er betydelig større enn

lenger opp i vassdraget. Hira drenerer store myrom-

råder fra Astadalstjernene, området Skjerdingsfjell,

Helaksetra. Hira munner ut i Atna et par kilometer

oppstrøms Atnaosen.

2.2. Geologi

Berggrunnen i store deler av nedslagsfeltets øvre deler

er tungt forviterlige feltspatfrende kvartsitter (sparag-

mitt). Et grunnfjellsvindu med granitt og gabbro ligger

øst for Atnsjøen og Storgryta drenerer hovedsakelig fra

dette feltet. En mer næringsrik berggrunn med mørk sparag-

mitt med fyllitt, dels med innslag av kalk dekker de søndre

områder med Setninga og Hira. I Skjæringsfjell fins om-

råder med kalk, men i forhold til hele avrenningsområdet

har disse liten innvirkning på vannkvaliteten.

2.3. Klima

P& Videnskap-selskapets g&rd Sr-Nesset ved Atnsjen lig-

ger en meteorologisk stasjon. Nedbørfeltet har typisk

innlandsklima med rsnedbr mellom 450 0g 550 mm. Nedbiren

faller vesentlig i juni - september, og vinteren er som

regel snfattig. Arsmiddel-temperaturen pa Sr-Nesset er

0 C. Forholdene i 1978 viser en unormalt nedbrfattig

vår, også resten av sommeren hadde nedbørsmengder under

det normale. Juni var litt varmere enn normalt, mens

juli og august var kaldere enn normalt (tabell 1). AV

tabellen går det også fram at det selv i sommermånedene

kan forekomme frostnetter.
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Tabell 1. Middeltemperatur (Tm) , avvik fra normal (ATm), max og
min temperatur, total nedborshyde og nedbørsmengden
som % av normal fra meteorologiske stasjon sør-Nesset
sommeren 1978.

Tm? Cc ATm max min nedbr nedbr
i mm % av normal

Mai 5,1 0,0 22,5 -10,5 7 21

Juni 10,4 1 , 1 22,0 0,0 64 85

Juli 10,5 -1,7 23,0 - 1,0 71 73

August 9,9 -0,7 24,0 - 2,5 83 97

2.4. Menneskelig påvirkning

Riksveg 27 over til Folldal går langs vassdraget og side-

vassdraget Setninga. Fra Enden ved Setningssjpen gar veg

opp langs Snddldalen og over til Venabu og fra Holmsbu

går vei opp til Hirkjlen hvor den kommer inn på veien opp

langs Hira som går videre via Skjærdingsfjell og Frisbu

til Ringebu. I de nedre deler er det også et visst skogs-

bilvegnett. Ovenfor Atnsjen er det foruten hovedvegen

kun en bomveg fra Blæsterdalen til DØrålseter som om somme-

ren kan være sterkt traffikert. Bosetningen i øvre del

og ned til tettstedet Storbekkmoen er spredt. Ovenfor

Atnsjen ligger 25 gårdsbruk, nedenfor 45 og langs

Setninga 20.

plasser og 10

nedbrfeltet

hyttefelt på

Innen nedslagsfeltet er det 15 camping-

hoteller/gjestgiverier (NOU 1979:9). Innen

er det ca. 700 hytter, hvorav et større

stsiden av Atnsjen.

Elva er forbygd på enkelte partier langs vegen ovenfor

Atnsjen og i deler av nedre partier. Atnsjen har vrt

noe regulert i forbindelse med tømmerfløtning. Det er

en ikke ubetydelig turistvirksomhet i området.

Samlet vurderes vassdraget og særlig de øvre deler å være

lite påvirket.
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3. MATERIALE OG METODER

I 1978 ble forholdene undersøkt i juni og august på fem

elvestasjoner fra Atnsjen og ca. 3 km opp for Doral-

seter, ca. 1,5 km inne i Rondane nasjonalpark. To elve-

stasjoner i Myldingi og en i Djupbekken ble bare under-

søkt i august. Tre vann/tjern i øvre del og tre tjern på

Atnamyrene og Musvolltjern representerer forholdene

ovenfor Atnsjpen. Fra 1974 forelå data fra 8 elvestasjo-

ner, hvorav 4 nedenfor Atnsjen, selve Atnsjen og 2

tjern på Atnamyrene (Matzow 1974). Fra en hovedoppgave

foreligger data om betydningen av tjernene på Atnamyrene

som oppvekstområde for fisk (RYAN 1979) og HEIMHOLT (1980)

underskte vannkalvfaunaen i 14 lokaliteter i Atnsjens

øvre del i 1976 og 1977. Lokalitetens plassering er vist

på fig. 1.

3.1. Kjemiske og fysiske prøver

Vannprøver i tjernene ble samlet inn fra gummibåt over

lokalitetens største dyp. Det ble benyttet en Rutner

vannhenter med innebygd termometer. Ved prøvetakingen

i Atnsjen ble brukt Nansen vannhenter med vendetermo-

meter.

Vannprøver ble oppbevart på 1 1 plastflasker og lagret

kjlig til analysene ble utfort. I rennende vann ble

temperaturen malt med handtermometer med 1/109 C ny-

aktighet.

Temperatur, spesifikk ledningsevne (K4g), pH, sikte-

dyp og vannfarge ble målt i felt samme dag prøvene ble

tatt. Vannprøver ble analysert ved Limnologisk institutt,

Universitetet i Oslo, og følgende parametre ble målt:

kalsium, magnesium, natrium, kalium, jern, mangan, sul-

fat og klorid.

Siktedyp og innsjøfarge ble bestemt med hvit Secchi-

skive, diameter 25 cm.
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Surhetsgraden (pH) ble målt med Hellige fargekomparator.

Prøvene fra 1978 ble kontrollmålt samme kveld de ble

samlet inn med Radiometer 29. De oppgitt verdier er

målt med radiometer. Alkalinitetstitreringene fra 1974

er basert på titrering med 1/100 N HCl og med fargeindika-

tor. Verdiene har derfor en relativt stor usikkerhet.

Spesifikk ledningsevne er målt med ledningsevnernåler WTW/

LF56 og angitt som us/cm ved 18° C (K4g).

Kationene (Ca, Mg, Na, K, Fe og Mn) er analysert ved

hjelp av atornabsorbsjonspektrofotorneter.

3.2. Biologiske prøver

Krepsdyrfaunaen i de frie vannmasser og i littoralsonen

ble samlet inn med hvit nylonhåv med maskevidde 90 u og

diameter 30 cm. I de frie vannmasser ble vertikale

håvtrekk tatt fra bunnen og opp, to til tre paralleller

i hver lokalitet.

I litteralsonen ble håven kastet 4-5 m ut og dradd sakte

inn mot land. Det ble tatt 3-4 kast, og i lokaliteter

med variert substrattype ble det tatt flere prøver fra

forskjellig substrattype.

For kvantitative planktonprøver ble de i noen av tjerne-

ne tatt prøver med en 15 1 Schindler planktonfelle i 1978.

I rennende vann og i strandsonen ble prøvene av strand-

faunaen samlet inn med stanghåv med maskevidde 500 u.

Håven ble holdt mot bunnen og substratet oppstrøms virv-

let opp med støvelen (sparkemetoden). Prvetakingstiden

varierte fra 1-3 minutter. I 1974 ble det også plukket

opp stein i 3 minutter, som siden ble brstet. Ved be-

handlingen av materialet i 1974 ble antall dyr i sparke-

prøvene og steinplukk slått sammen. Disse prøvene er

derfor ikke helt sammenlignbare med prøvene fra 1978.
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l innsjpene ble det ogs& tatt sparkeprover, 2-3 pr@over

forskjellige steder i hver lokalitet.

Bunnfaunaen på dypere vann ble undersøkt ved hjelp av

en kjernehenter, diameter 7,5 cm.

Prøver av bunndyr i strandsonen og i rennende vann ble

fiksert på 70 % alkohol, mens prøver av småkreps er fik-

sert på formalin.
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4. BESKRIVELSE AV LOKALITETENE

En oversikt over lokaliteter undersøkt i 1978 (sirkler)

og tidligere undersøkelser (triangler) er vist på fig. 1.

En nærmere lokalisering av elvestasjonene og innsjøene

undersøkt i 1978 er vist på fig. 3.
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Fig. 3. Atnavassdraget ovenfor Atnsjen med angivelse av
elvestasjoner og undersøkte tjern (navnsatte).
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4.1. Elvestasjonene

En samlet oversikt over undersøkte stasjoner i rennende

vann er gitt i tabell 2. På stasjonene fra Dørålen AS

og ned til Atnamyrene bestar bunnsubstratet av stein av

varierende størrelse og med lite dødt organisk materi-

ale, men med spredt alge- og mosebevoksning. På de ro-

lige partiene Vollen og til utlpet i Atnsjen best&r

bunnen av fin sand og med kun spredte remser av dødt or-

ganisk materiale i bakevjer og enkelte steder langs

breddene.

På de fleste stasjonene nedstrøms Atnsjøen består bunn-

substratet av stein av varierende størrelse.

4.2. Innsjstasjonene

En oversikt over beliggenhet og dominerende bunnsubstrat,

vannvegetasjon og omgivelser er gitt i tabell 3.

DØråltjern omfatter flere tjern som dels drenerer ned

i Grimsa, dels mangler eller har et uklart avrennings-

forlop. Den underskte lokaliteten er den stligste av

tjernene. De vestlige deler er omgitt av myr, mens de

østlige er lavhei med spredt bjørk. Tjernet er over det

hele svert grunt, 1-2 m, kun ner stbredden ble det malt

2,5 m.

Langtlern ligger i et grytehull-landskap hvor flere av

ddisgropene er fylt med vann. Enkelte av disse tørker

ut i løpet av sommeren. Omgivelsene er dominert av lav-

hei med bjørk. I sydenden av Langtjern ble største dyp

målt til 7 m, ellers 2 mover store deler. Langs vannet

spredte bestander av starr.



Tabell 2. Elvestasjoner  i  Atna.

St.nr. m.o.h. UTM. Navn Substrat

A5

H

1080

990

401 719

436 744

A 4 980 440 752

A 3 725 531 749

G

A 2

710

706

540 724

533 701

Al

E

D

C

B

F 703

702

695

670

670

553 662

583 631

666 582

693 586

698 585

A

Dl

SMl

SM2

410

860

730

890

891 508

554 621

545 659

535 621

V. Doralseter

• Dor5lseter

• Dor&lseter

Gravmobakken

Vollen

Morki

Straumbu

Ved Myrtjern

Nygard

Veslegryta

Finnestad

Torstad

Djupbekken

S. Myldingi

Bjornhollia

Stein, grus

Stein, 5-20 cm, spredt alge-
belegg

Stein, blokker, litt grus,
mosebevoksning

Grusor, noe mose og alge-
bevoksning

Stein, sand, grus

Sand, liten brem med rester
av lv

Stein, grus, litt sand

Sand

Sand med organisk materiale

Stein, mosebevokst

Grus, småstein, blokker, mose-
bevokst

Stein, mose-algebevoksning

Stein

Stein

Stein

Omgivelser

Tette vierkratt

Spredt fjellbjørk, smalt vierbelte

Bjrkeskog, vierkratt,myrsikk

Spredt vier, furu-bjorkeskog

Lav-furuskog, noe myr

Gressvoll med litt vier, bjrkeskog

Furu med innslag av bjrk

Myr med bjørkeskog og spredt furu

Furuskog med islett av gran

Furu-bjrkeskog med lav og rsslyng

Granskog

Furuskog

Lav, bj@Ork



Tabell 3. Data om underskte innsj@er i Atnavassdraget.

Navn UTM. m.o.h. Vindeksponering Bunnsubstrat Vannvegetasjon Omgivelser

Dar3ltjern NP 455 767 1011 Sterk Stein, lite Litt flaskestarr Lavhei, myr
org. materiale

Langtjern NP 466 792 895 Middels Grus, noe org. Litt flaskestarr Lavhei
materiale

Elgvatn NP 490 760 965 Sterk Stein, mye org. Tusenblad, isoetider Lavhei/myr
materiale blærerot, flaske starr

Storoddtjern NP 532 708 709 Liten Middels Starr, blærerot Starrmyr

Rnatjern NP 533 690 706 Liten Stein/mudder Starr Myr, lavfuru-skog

Breitjern NP 542 670 705 Liten Mudder Starr Starrmyr med vier

Torsteinstjern NP 565 651 703 Liten Mudder Starr Myr

Svarttjern NP 574 638 702 Liten Mudder og stein Starr Myr lavfuru-skog ......)

Ul

Myrtjern NP 582 633 702 Liten Sand/mudder Starr Myr

Myldingtjern NP 533 614 886 Middels Stein/sand/ Mangler Lavhei
mudder

Atnsjpen St. 1 NP 585 632 701 Stor Sand Mangler Sandstrand

Atnsjen St. 2 NP 589 618 701 Stor Grus/stein Mangler Lavfuru-skog

Atnsjen St. 3 NP 604 624 701 Stor Stein Mangler Bjork/or

Atnsjen St. 4 NP 622 596 701 Stor Stein Mangler Lavfuru-skog

Atnsjen St. 5 NP 631 597 701 Stor Sand/grus Mangler Beite/lavfuru-skog

Atnsjpen St. 6 NP 644 585 701 Middels Grus Starr Bjork
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lgVath ligger i et &pent fjell-landskap omgitt av myr

og heivegetasjon med spredte innslag av bjørk og vier.

I den nordvendte lia langs sydvestbredden er bjørka rela-

tivt frodig.

Ved vannet ligger to seterbuer og to fiskebuer/hytter.

Elgvatn er over alt svært grunt. Største målte dyp 1,7 m,

store deler er mellom 1,2 - 1,3 m dype.

Bunnen består dels av store steinblokker, dels grus og

mindre stein og mindre partier med mudder. Vannvegetasjon

forekommer spredt flere steder, særlig artene tusenblad,

blærerot og brasmegras.

Av fisk forekommer aure og røye.

Storoddtjern er det verste strre tjernet pa selve Atna-

myrene. Tjernet er nesten helt omgitt av myr med tette

vierkratt og med tuer av starr nærmest vannet. største

målte dyp er 1,7 m, store deler mellom 1 - 1,5 m. Foruten

flaskestarr og andre starrarter vokser blærerot i vannet.

Ran#tjern ligger inn til riksveg 27. Foruten starrmyr

som omgir særlig de sydlige deler, er det i nord lavfuru-

skog. De sydlige deler er grunne, 0,5 - 1 m, mens et

basseng i nord har et største dyp på 12 m. Bunnsubstratet

består av fin sand med spredt stein i nord, ellers mudder.

Tjernet har til dels mye vannvegetasjon, tjponnaksarter,

tusenblad og starr.

Breitjern er helt omgitt av starrmyr med vierkratt og

spredte bjrkekratt. Strste dyp er mlt til 1 m som ogs&

er dybden over store områder. Bunnen består av mudder over

fastere sand.
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Torsteinstjern er også omgitt av starrmyr med vierkratt.

Strste dyp er ca. 1 m, men store omrder er bare mellom

0,4 - 0,6 m dype. Bunnsubstratet er organisk materiale,

og det vokser en del vannvegetasjon, starr, tjonnaks og

blærerot i vannet.

Svarttjern ligger på vestsiden av Atna. På tre sider

er vannet omgitt av starrvegetasjon med spredte innslag

av bjrk. Pg vestsiden hever terrenget seg og bjrk og

vier vokser helt nedtil, mens lavfuru-skog dominerer

rett bakenfor. Tjernets største dyp er målt til 1,5 m,

store deler er bare ca. 1 m dype. Bunnsubstratet langs

vestbredden er stein med mye organisk materiale mellom,

mens resterende områder har mudderbunn.

Myrtlern ligger nermest Atnsjen og st&r via en kort

kanal i forbindelse med elva. Det er omgitt av starr-

myr med vierkratt og på litt tørrere partier (leveer)

vokser furu.

Tjernet har et areal på ca. 300 da. Største dyp på 4 m

utgjøres  av  et svært lite område, nærmest et hull

(RYAN 1980). Dybden er ellers mellom 0,4 - 0,6 m. Bun-

nen er fast og består av sand med stort innslag av detri-

tus. Tjernet har sparsom vannvegetasjon av starr og blære-

rot.

Myldingstjern ligger i en forsenkning syd for Bjornhollia.

Særlig i syd går liene bratt ned mot vannet. Bjørk med

innslag av vier og einer danner vegetasjonen i omgivelsene.

Bunnen består av stein, sand og mudder, og karplantevekster

mangler. Strste dyp p? 4 m ble m&lt ner utlopet i nord-

enden og langs vestbredden. Store partier langs sydøst-

bredden er grunnere enn 1 m.
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Atnsjen

Innsamlingsstedene i Atnsjen er vist i fig. 4. De hydro-

grafiske parametre og zooplankton ble samlet inn over dyp-

este punkt.

Littoralprovene ble samlet inn fra i alt 6 stasjoner.

St.1. Ligger i nordenden. Atnamyrene er på normal vann-

stand skilt fra innsjøen med et smalt belte av finkornet

sand. Bunnsubstratet på innsamlingsstedet var fin sand,

med flak av organisk materiale. Vanndybden var ca. 0,5 m.

St._: utlp av Nordre Lausai. Provene ble tatt utenfor

bekkens deltautløp. Bunnsubstratet bestod av grov grus

og stein (5-20 cm). Noen av fjæresteinene hadde et tynt

mosebelegg, ellers ingen vannvegetasjon.

gt.2: ved Sor-Nesset. Tett vegetasjon av bjirk og gr&or

vokser langs kanten. En liten bekk som renner ca. 100 m

gjennom eng, munner ut like ved innsamlingsstedet. Bunn-

substratet består av stein de verste 20-30 cm, for

deretter å gå over i sand/grus.

St. 4.

St. 6.

i innsjøens sydvestre del.

av stein med noe mose og algebelegg, ellers mangler vann-

vegetasjon.

gt._2. i sydostre del. Furuskog med grasvegetasjon som

nyttes som beite for kyr, vokser ned til vannet. En liten

bekk munner ut nær stasjonen. Substratet består av sand,

grus og småstein (< 3 cm).

ner utlpet.

Bunnsubstratet består

Et 2-3 m bredt og 50 m langt belte

av flaskestarr langs bredden. Substratet består av små-

stein.



- 19 -

(

0
4

Fig. 4. Dybdekart over Atnsjen etter GJESSING 1960.
Ekvidistanse 10 m. Plassering av littoral-
stasjoner 1-6 er angitt ved triangler
(etter MATZOW 1974).
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5. Atna ved Tostad st. A.
Foto TZOW 22.7. 1974.

Fig. 6. Atna meandrerer og renner rolig nedover
Atnamyrene. Fra området ved st. E.
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Fig. 7.

Fig. 8.

Atna ved Straurnbu sett motstrøms
st. Al.

-:...:::..-_. -......,..•

es+±
tr.

'<

Atna ved st. A3 sett motstrøms.
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Fig. 9. Atna ovenfor Doralseter st. A5.

Fig.  10. Tørre lavheier omgir store deler av
D¢råltjern.
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Fig. 11. Tjernene på Atnamyrene er grunne og omgitt
av starr, vier og bjørkekratt. Fra Brei-
tjern i juni 1978.

Fig. 12. Den store produksjonen av sump- og vann-
vegetasjon utnyttes også av elg. Fra
Rånåtjern august 1978.
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5. RESULTATER OG DISKUSJON

s.1. Hydrografi

5.1. 1. Rennende vann

De fysisk-kjemiske forhold er vist i tabell 4.

A2

A3

A4

3.3 12,4 6,- I
1, 1J ,21 J, '-)4 0, 14 ,45 ),CJ7

' 1.5 11,8 6,3 I B 1,36 ,15 0,52 o, 16 0,27 ,24 0

3. ,g 13,J 6,S i 8 2,45 0,24 1 ,CB 0,16 0,48 ,10 0

21.6 12, J :
6, J 8 1,93 0 I 18 1,14 ,16 0,24 0, 24 0

}.3 14,3 6,5 8 1, 14 0,20 1,CO 0,15 0,47 0 I 11 'J

? ') r 3,6 6,0 6 2,31 0 G,30 0, 11 0,08 0,21 0___ o

4.8 11, 5 6,2 6 I l, ?7 o, 14 0,68 0, 12 0,32 0, 10 0

,5 6

1. :3 l l, ':,

1, 7 3 0

1, 1 ':i 0

,60 0,13 ,16

o,ss 0,12 0,20  ,os o

0

0

0

0

0

0

0

I)
I

... -- ·-- ----• ' ----. -1--- .... -- - . -- ,- -· ······-- - . ---- --·-------- ---------- -----------

3.3 10 ,8 I o,@

3.3 tu,0 l 6,2

3, 2,43 0, 0 7 3,31 0,07 0,42 9,11 0

7,7 2,Ji:; ,),14 '.:l,f4 ,J,Ot, 0,30 G,15 ·.J

3. 3 3,7 ' ,5 1u, 0'  2,22 9,0 :,6-
L - ... - - . L _ - - .i,_ .. - _l, l_ . - - -- .. -- . -- - . - - -

,z
0

J

I)

Temperaturforholdene viser i juni et noe varierende bilde.

Den relativt lave temperaturen på A1 (9,6° C) i forhold

til A2 og A3, henholdsvis 11,8° og 12,3° c, skyldes tro-

lig at Store Myldingi som kommer fra de høyereliggende

deler av Rondane, renner ut i Atna rett ovenfor A1. På

A2 er elva stilleflytende og på A3 er elva bred og grunn,

begge deler medfører at høy lufttemperatur forholdsvis

raskt virker inn på vanntemperaturen. I de høyereliggen-

de deler av Atna, A4 og AS, har vannet en lavere tempera-

tur, lavere til høyere opp i vassdraget en kommer.
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Tilsvarende forhold ble også registrert i august, selv om

temperaturen ligger fra 10 til 6 C hoyere enn i juni. I

august viser elvetemperaturen en forskjell p? bare 1,1 C

fra øverste til nederste stasjon. A3 viser også i august

den hyeste temperaturen, 14,8 C.

Vannets totale innhold av elektrolytter er svært lavt,

K4g 5-8 og viser bare ubetydelig lavere verdier ved de

øverste stasjonene.

Vannets ekstremt lave innhold av elektrolytter gir seg

også utslag i svært lave verdier for de enkelte stoffer,

tabell 4. Storst er innholdet av sulfat (SO0p) og de

høyeste verdiene ble målt på A1 og A4 i juni, henholds-

vis 2,77 og 2,31 mg/1. I august ligger verdiene på alle

stasjoner jevnt over lavere enn i juni, med unntak

av A2.

For alle andre målte kjemiske parametre er verdiene svært

lave, og på AS var verken klorid, jern eller mangan påvis-

bare med de benyttede analysemetoder. Generelt er verdiene

lavest på AS. Verdiene for klorid og natrium viser en

tendens til avtakende verdier oppover i vassdraget, mens

magnesium og kalium-innholdet viser små endringer.

Vannet i Atna er kun svakt surt, pH 5,8-6,5. Variasjonene

var noe mindre i juni enn i august. størst forskjell ble

målt på AS med henholdsvis pH 6,5 i juni og 5,8 i august.

De kjemiske målingene i Store Myldingi (SM1 0g SM2) viser

verdier i god overenstemmelse med verdiene i Atna

(tabell 4). Vannet er svært elektrolyttfattig, svakt surt

og med sulfat som det dominerende anion. Djupbekken (D1)

drenerer et mye mindre felt og går for en stor del gjennom

skogkledd terreng med flere myrer. Bekken har et noe
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høyere elektrolyttinnhold enn Store Myldingi og Atna, noe

som for en stor del skyldes et høyere kalsiuminnhold og

dels natriuminnhold (tabell 4). En medvirkende årsak til

de noe høyere verdiene her kan også være tilførsler fra

Musvollseter.

I tabell 5 er ført opp de kjemiske målingene fra som-

meren 1974.

r - - - r - -- - - - -T- - - - - · -r- - - : - T-
• i p,,.· , 1,,__.:•, .. m;. i \',,nn•(•::,J-.j pl' •1· 1, 1 L'''·L _CJ __ Cc1

I C•c •__ ..J +---- -- __ T -------- •~--- ··+· -----·-·-•·

r ! 1 , :•• 1 

.1 ._ , \ c  . : · , . , 1 • , t - G,:5

G,·

:.,' 1 : ,

rv, 1·. : ; ,
I

E Ze.7 14,5

i 2J.7 ! 10,2

G I 1'.7111,C

h _J - 2:. ' U, 4 - -- - .

+,U 6,2

Y
- --- - -

.,](

Fe Mr.

8,8 ,2
9, 6,2

fJ, 1 3'

- ---- 1__· 1._

L, 7 : : , SP

7, 2 i 2, o·:
I

8,3 I 3,22

e,[2.ss

-_L-7

0, S S 1 , 1f; (. , 1 ·;· L , 5 :' C', -·C

e, 60 1 , 1 4 0 , 1 (j C , 4 O,31

0,60 1,2] 0,21 0,53 0,35

0,50 1,29 0,18 0,55 0,30

,6O 0,93 0,19 0,47 0,33

<C', O"-

For de stasjonene som var felles i 1974 og 1978 viser

vanntemperaturen i juli 1974 lavere verdier enn august-

målingene i 1978. For de kjemiske parametre er det små

avvik, men tendensen synes å være noe høyere verdier

for de fleste parametre i 1974, srlig for sulfat og

klorid. Forskjellene er imidlertid så små at det kan

skyldes tilfeldigheter og målefeil.

Av tabellen fremgår ellers at Atna nedenfor Atnsjen har

en noe høyere temperatur og at pH, elektrolyttinhold og

kalsiuminnhold øker svakt nedover hovedvassdraget.
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5.1.2. Inns j@eh/tjen

Resultatene fra de høyest liggende tjernene/dammene,

DØråltjernene, Langtjern, Elgvatn og Myldingstjern er

vist i tabell 6 og 7.

DØråltjern viser ingen temperatursjiktning og med en

dybde på bare 2,5 m dannes det trolig heller ingen

permanent sjiktning i sommermånedene. Elgvatn med et

strste dyp p& 1,7 m,er heller ikke sjiktet. Lang-

tjern derimot, hvor det er målt et dyp på 7 m, viste

i juni en viss sjiktning med en termoklin i 3 -4 m

dyp. I august avtok temperaturen jevnt fra overflaten

til bunnen. Den høye bunntemperaturen antyder at det

skjer en viss sirkulasjon med vannmassene i løpet av

sommeren.

De fire lokalitetene viser ingen store forskjeller i

elektrolyttisk ledningsevne. Vannet i alle inneholder

svært lite salter. D¢råltjern viser de laveste verdiene,

K1g 5,4 - 6,4, og dyplagene i Langtjern de hoyeste,

K18 9,8 - 9,3.

Sulfat er dominerende anion i alle lokaliteter. De høy-

este verdiene ble målt i Langtjern i juni (3,1 -3,3 mg/1).

Elgvatn har noe lavere sulfatinnhold og DØråltjern de

laveste (1,1 - 1,6 mg/1). Med unntak av kalsiuminnholdet

i Myldingtjern og Elgvatn, som er henholdsvis 1,1 - 1,2

mg/1 g 1,3 mg/l, er innholdet av alle andre kat- og

anioner mindre enn 1 mg/l.

De fire lokalitetene er alle svakt sure, med Myldingtjern

som det sureste. Døråltjern og Elgvatn er begge litt

surere i august enn i juni. I Langtjern viser målingene



Tabell 6. Fysisk-kjemiske forhold i tjern i Atnadalen 1978.

- ---- - -- ---- ----------- --  --T--
Lokalitet Langtjern Dordltjern I Elqvatn

----------------------- ------i-----·--i---- ----.
Dato 22.6 1.8 24.6 1.8 23.6 ] 2.8

------- _j__________ ----
Dybde, m 3 4 6 7 6 2 ____ 2 __ j__o,s j o,s _1,s

Temperatur, oc 14,5 13,0 10,9 9,2 8,6 17,2 15,0 12, 2 13,3 13,3 17,8 17,6 I 13,6 I 18,8 17,«
I

pH G,44 5,95 5,31 6,60 G,45 5,88 6,75 6, 18 I 6,53 6,30

1s 7,8 9,8 9,3 9,2 8, 3 8,5 5,4 6,4
I

7 ,3 8,2

s4 mg/1 3,30 3,07 3, 29 1,77 1,34 1,90 1,61 1,05 2,69 2,88

Cl ,35 ,77 0,74 ,34 0, 20 0,40 0,31 0,29 () 0

Ca 0,86 0,51 0,34 0,63 0,60 0,58 0,23 ,37 1, 11 1, 21

Mg o, 18 0, 17 ,18 o, 19 ,18 0 I 18 ,07 J, 10 0, 11 0, 12
)

Na 0,83 0,86 0,83 1,03 1,01 1 ,0 1 0,54 0,83 ,33 0,62 (X)

K 0,28 0,30 0,28 ,12 ,15 ,11 0,26 ,10 ,17 ,94

Fe 0 0 0,08 0 0 0 0 0 0 0

Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

. --·--=r ---Siktedyp, m 5,2 > 2,3 >> 1------ ____ J __________
Farge gul guligbrun brunl igqu)
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Tabell 7. Fysisk-kjemiske forhold i tjern i Atnadalen sommeren 1973.

Lokal i tet Rreidtjern Storoddtjern Svarttjern
--- -1-------

Dato I 24 .6 2.8 25.6 4,8 3.8 9.8
i---

0,5 0,5 0,5 ,1Dybde, m , 3

c
I

20,8 12,7 19,3 17,8Temperatur I 15,0
I

pH ! 6,4 6,12 5,20 6,48 6,58 6, 1i

K1a 7,2 6,7 8,5 8,3 7,4 9,6

So4 mg/1 f3, 79 1, 42 2, 15 1,75 1,10 1,91

Cl 0,24 o, 11 0,73 0,36 ,43 0,39

Ca 1, 22 1, 07 0,75 0,72 0,82 1,10

Mg 0,20 0, l 6 , 1 7 o,1  q 0 I :'5 0,27

Na 0,25 0,30 0,46 ,5 0,75 0,61

K 0,35 0,03 0,68 0,22 0, 11 0,29

Fe [l, 19 0 0 0 0 0

Mn n 0 n r) (I 0
. - ----·--+-·--

Siktedyp, m » 1 >>1, 2 ca. 3 :n

------- --------- -------
____________..

Farge brunlig gul gullig brun i brun
-----------  ______ J __

Myldingstjern

8.8

.4

------
10,9 10,l 1

5,6 6,2

8,8 9,3

2,68 2, 46

0,20 0, 2]

1, 31 1,33

, 08 ,09

,53 0,5

0, 1 S 0,15

0 0

0 n
------··-·-------

> 4

aronl1a qul

en svakt avtakende tendens med dybden, noe som er et gene-

relt trekk i de fleste innsjøer.

Det var bare i Langtjern at siktedyp (5,2 m) lot seg måle,

i de andre var det betydelig større enn største dyp. Det

kan antas at det er i størrelsesorden som i Langtjern.

Vannets gullige farge tyder på svak humuspåvirkning. Både

Døråltjern og Elgvatn har et betydelig innslag av myr i

nærområdet, mens dette er noe mindre utpreget i Langtjern

og Myldingstjern.

Av de undersøkte tjernene nede på selve Atnasjomyrene vi-

ser Breidtjern, Storoddtjern, Svarttjern og Myrtjern mange

likhetstrekk (tabell 7 og 8). De er alle svært grunne,

fra 0,5 - 3,5 m. De er elektrolyttfattige og sure. Målin-

gene fra Breidtjern, Myrtjern og Rånåtjern 13. - 17. juni



Tabell 8. Fysisk-kjemiske forhold i tjern l\tnadalensommeren 1978

Lokali tet Myrtjern Torsteinstjern Rånåt jern

17 6 12 7 [ 8 » Tua,a.el- 13 6 u ...1 r-
108Dato l

I I i
Dybde, m 0 2 3 5 0 3,5 0 3,5 _ 0, 5-tO, 5 .!..0 ,_5I O, 5 7 11 I 0,5 11 j9»5 7 11----- I 1-- .
pH 3,8 5,8 5,8 4,41 } : 3,s 6,2 6,0

I

K18 93 9,9 8,8 8 7
I
51 7 i 108 15 23 13 13

I

·»] 3,62j 2,44/
I

So4 mg/1 5,91 3,25 3, 11 1,02 2,05 2,30 2,88 7,50 3,63 ···,2,75 3,37 2,72 4,80 4,03 3,6

Cl 11,19 ,21 o, 73 0,51 0,26 0 8,48i I
0 14,60 0,21 O,J2 ,28 0,c;c, 0 0 ()0 I 0,25j 1,67,

!
Ca 0,48 U,92 0,54 0,71 0,70 0,98 1,07 o,73! wp0,91 1, 51 1,40 1, 71i 2,44 2,55 3,31 I 3,17 3,39 3, 90

w
Mg 0,25 0,20 ,22l 0, 16 o, 16 ,19 o,22} 0, 26j 0,20 0, 15 0,27 0,21 0, 31I 0,27 ,26 ,31 0,23 0,26 l), 2') 0

Na 0,50 0,29 0,38 0,38 0,37 0,40 , 3} o,93l 0, 41j 0,49 1,09 ,37 1, 1 3 I 0,98 1,00 1,15 1,01 0,94 0,97
I

K 0,53 0,50 0,57 ,18 0,15 0,32 , 30y 9,59j ,10} 0,31 0, 56 ,51 O,t=-8! 0,25 C, 24 0, 52 I , 46 ,56 '9,1

C,37 2,88 3,92 0,73 I, 1 7 0,37 4,19l 5, 4 7 i 0
I

0 0,08 • 1, 14 O r 1,96 I 0 ),  L'F'e
i

(.)

I I
Mn 0 0 0,04 0 0 0,04 ,15] 0 0 0 0 0 0 (l 0 I 0 0 0,05

Siktedyp, m ,4 >>1 m 7

Farge brun brunlig gul gulig grønn



Tabell CJ. Fysisk-kjemiske data fra A.tnasjøen(etter Mat zow 1975).

Dato 18. 7.74 11.10.74

Dyp 0 5 10 l c; 20 35 70 0 1n 3g 6

Temperatur, oc 12 ,07 10,57 8,69 7, 17 6,32 5,20 5, 12 6,0 6,1 o 5,9

pH 6,4 6,5 6,4 6,2 6,4 6,2 6,1 6,2 6, 2 ·,2 6,2

Alkalinitet, uekv/1 42 38 37 53 29 42 46 70 107 95 85

O3- innhold, ml/1 7,22 7,14 7,14 7,39 7,39 7,41 7,22 7,1? 7,22

O2-metning, 8 91,0 90,8 87,1 87,1 85,4 83,2 80,9 88,3 90,  1

Ledningsevne (K9 9,7 8,0 8,6 9,9 9,7 10,0 10,7 10,8 8, 7 8,7 8,8

Fe mg/1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
()

Mn <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <C'l,05 <,05 <0,05
_..

Na 0,58 0,54 0,55 0,68 0,66 0,62 0,86 0,64 0, 59 J,49 ,53

K 0,7.J 0,36 2,38 0,51 0,48 0,45 0,62 0,41 C', 24 C,22 C', 23

Ca 1,22 1, 19 1, 2 3 1,35 1,34 1, 33 1,39 1,06 1,05 1,04 l ,04

Mg 0,18 0, 1 7 0, 16 o, 16 0,17 o, 15 0, 19 0, 19 ,19 ,17 0,18

Cl 1,00 0,60 0,60 0,75 0,70 0,60 0,85 0, 70 0,60 () , 55 ,60

So4 1,92 2,45 2,07 2,a3 2,31 3,22 2,88 3,46 2,64 J ,07 3,2'2

----------
Siktedyp, m 9,5 0,5

Vannfarge gu 11 ig grønn grnr

Lufttemperatur,c 15,0 -1,
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viser sterkt avvikende verdier for klorid og sulfatinn-

hold. Det har ogs& fort til et svert hoyt elektrolytt-

innhold og lav pH. Da ionebalansen for disse målingene

stemmer svært dårlig, kan det foreligge feil i analysene

eller ved innsamlingen. Det er derfor ikke funnet grunn

til å prøve å forklare disse verdiene.

Forholdene i Atnsjen er vist i tabell 9, hen-

tet fra Matzow 1974. Atnsjen viser i juli en svak tem-

peratursjiktning med et sprangsjikt i området 15 m. I

oktober sirkulerte vannmassene. Vannet er svert ione-

fattig, K4g 8 - 11 Og svakt surt, pH 6,5 - 6,1 og med lav

bufferkapasitet, 38 - 107 uekv/1. Oksygenforholdene er

gode selv i dyplagene, og viser bare en svak avtakning

med dypet.

Beregnet som gjennomsnitt av alle dyp er kalsium dominer-

ende ationog sulfat dominerende anion , Ca> Na> Mg,

SO4 > HCO3 > Cl. Forholdene under sirkulasjonsperioden

i oktober skilte seg lite fra forholdene i juli.

Fra enkelte lokaliteter på Atnasjømyrene foreligger målin-

ger av fysisk-kjemiske forhold utført av andre. Målinger

utført i juli 1974 viste ledningsevneverdier i Breidtjern

og Myrtjern på 9,9 - 8,8 og svakt sur vannreaksjon (pH 6,2 -

5,6). Alkaliniteten var lav, 48 og 39 uekv/l. Ioneinn-

holdet var under 1 mg/1 for alle ioner unntatt for sulfat

i Breidtjern, (2,83 og 2,11 mg/1) og kalsium (1,21 mg/1)

og natrium (1,06 mg/1) i Myrtjern. HEIMHOLT 1980 utfrte

målinger i 1976 og 1977 fra juni til slutten av august,

hver stasjon ble besøkt 3 - 5 ganger. I Myrtjern varierte

pH mellom 5,3 - 6,9 Og K4g 7,6 - 20,9. Vannets humusinn-

hold målt som mg Pt/l varierte mellom 70 - 300.
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5.2. Bunnd ri rennende vann

Faunaens sammensetning i Atna viser til dels store forskjel-
ler mellom de enkelte stasjoner og mellom juni og august-
prøvene, (fig. 1 3 og tabe 11 1 0) .

Tabe 11 !Cl. J\ntallbunndyr i 2 X 1 minutts sparkeprøve fra Atna smmeren 1978.

-- -- •----·--- ..-- ------------- ----..--- ...,.------.-- ------- --------------r-------JUNI AUGUST i

Al A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5 SMl SM2 Dl 5
----- ------------- ---------- ---- -----------·- - - --- -- -------
Steinfluer 43 2 26 334 48 10 2 4 50 8 84 280 991 15,0

Ddgnf luer 46 322 48 2 2 36 76 532 n,n
Vårfluer 46 2 16 6 24 JC 2 2 14 20 20 162 2,7

F jar my qg 97 44 206 129 224 162 92 130 72 150 88 770 220 3184 53,6

Knott 14 4 18 40 24 6 34 1 44 2,4
Stanko lbein 20 26 26 28 10 14 10 8 18 4 100 266 1,5

Biller fl 2 2 12 r ,  2

Vannmidd 12 19 14 a 2 40 26 22 256 54 j 04 71» 1.',l

Flatormer 2 2 14 I, I 9 ,d
Snegl --l Xx

----------- .. --------- . - -----·----------
302 30R 114 200 998 224 488 958 932 I 5936Totalt antall dyr 278 380 344 509 I

------------- ----------- ----- - - --- _L ___ --- --- - -- --

Larver av fjærmygg er dominerende dyregruppe på alle sta-
sjoner både i juni og august, med unntak av juniprøvene

på stasjonene A2 og A4 hvor henholdsvis døgnfluer og stein-
fluer var tallrikest. På stasjon A2 som med unntak av
døgnfluer, hadde en svært individfattig fauna, bestod bun-
nen av fin sand. I et lite belte nær land var det samlet
en smal brem av døde planterester og i denne forekom store
mengder av små døgnfluelarver. Av figuren fremgår ellers
at døgnfluer mangler på de to øverste innsamlingsstedene.

Generelt er faunasammensetningen i Atna dominert av fjær-
mygglarver som utgjør over 50 % av individene, mens døgn-
og steinfluer sammen med vannmidd hver står for 10 - 15 %
av faunaen. De andre grupper utgjør mindre enn 5 %.
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Fig. 13. Antall individer pr. 1 minutts prøve fra elvestasjoner
i Atna (Al - AS), Store Myldingi SMl og SM2 og
Djupbekken Dl i juni og august.
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Individtetthetene angitt som antall dyr pr. 2x1 minutts

prøver viser mengder i juni mellom 300 - 500 individer pr.

stasjon, mens variasjonene er større i august, 100 - 1000

individer.

De tre prøvene i tilførselsbekkene Store Myldingi og Djup-

bekken viser klare forskjeller. I Store_ Myldingi var vann-

midd tallrikeste gruppe på SM1 og fjærmygg p SM2. Djup-

bekken derimot var dominert av steinfluer, fjærmygg og

vannmidd. Individtettheten i disse lokalitetene var jevnt

over betydelig større enn i Atna.

Ved innsamlingene i 1974 ble prøver samlet inn også fra

de nedre deler av vassdraget, men da det også ble plukket

steinprøver en bestemt tid er tallene over antall dyr pr.

tidsenhet gitt av Matzow 1974 vanskelig sammenlignbare

med prøvene fra 1978. Faunaens prosentvise sammensetning

er regnet ut på grunnlag av tallene til Matzow og vist i

tabell 11. Faunasammensetningen varierer mye fra stasjon

til stasjon, avhengig særlig av substratforhold. Stein-

fluer mangler eller er svakt representert på sandbunn,

mens døgnfluene utgjør en stor del av faunaen. På denne

bunntypen er det gjerne lommer med dødt organisk materiale

som døgnfluene holder seg i. Fjærmygg forekommer særlig

tallrikt på øverste innsamlingssted.

Tabell 11. Prosentvis sammensetning av faunaen i Atna ju  1 i 1974. (Data fra Matzow 1974)
----------------

A B C n E F G H Gjennomsnit.t------·---
'i,

22.7 19.7 19.7 19.7 20.7 23.7 15.7 21. 7------ ---•- ·----- --•------ -- ------------
Steinfluer 1 l , 3 56,5 17,2 ,4 1, 3 1, 4
Døgnfluor 4,0 13, / 8,1 JI, f.l SG, 7 ,5 54, 7 2CJ, <:;

Virfluer 9 ,6 4,0 14,1 12,7 ,6 '-,,6 7,6
Fjærmygy 2 1,5 7,9 18,2 26,5 1),3 37, 23,5 84,8 33,:
Knott 1,0 5,J 28,3 2,7 , 4 11,1 4,4
Stankelbein 0,6 2,6 1,3 0, C

Bi 11 er ,6 1, 3 3,0 7,6 'j ,3 2,7 9,4 -i l
4. f -

Vannmidd ,6 5,3 13, 1 5,9 4,IJ 2 3, 8 6, 7,3
Sviknott 3,6 5,2 2,4 1,
Andre tov i ngr>r 2,0 0,5 8,S 0,5 1, 7
Fibrstemark S,8 6,6 1,0 11 ,8 1, 5 1,5 J,9 3,7 4,C
Muslinger 0, 3 3,0 0, 3
Flatormer 1, J 2,0 0,2

---------- - --- - -----·- ------- -------------------- -------- •• - .• ----· --·--- ---~
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En sammenligning av gjennomsnittstallene for 1974 og 1978,

tabell 10 og 11, viser at innslaget av døgnfluer er mer

markert når faunaen nedenfor Atnsjøen trekkes inn i sam-

menligningen, dette på bekostning av fjærmygg.

Ut fra vurderinger av antall individer pr. tidsenhet synes

mengden dyr å være betydelig større i de nedre enn i de

øvre deler av Atna.

I de øvre deler av Atna ble det sommeren 1978 funnet 11

arter av steinfluer og 4 arter døgnfluer (tabell 12).

Tabt'l :. 12. l\nt,1.l: individr>r 1 ; x 1 min11tts spc1rkPprøve fra Atnc1 sc,ri,rnl'rr'n l'J70.

-- ---------- --r- -- - - -· - - - - ------ ----
JUNT AUGUST

,'\ 1 A2 Al A4 AS

STE INF  LUER  l'LEC<WTERT\)

Al A2 A3 A4 AS SM1 ·SM.' D1

rcyopteryx compact a
Diura nanseni

Isoper la obscura
L. sp.
Brachyptera risi

Amphinemira standf 1ss1

Nomura cinerea
:I. sp.
emurella pi ctet 1.

Protonemira me·or1

Canis sp.

Luctra fn:ca

». ngra

!\ml' l ctus inoi:,ir1c1 tu,;

iplonurus lacnstrs
Bat i r hcxi.1 ri 1

i ;·h:erella aurivll1i

34 2 17

2 295 'l

( 4

2
25

__ ,_ J_ ..

·Il

1''1

5
3

14

14

1 so

iJ0Ctl!-'LUl-:R (1-:f'lll:M!·:Tr ''TERA)

2

A

Dessverre hadde en del av prøvene fra august tørket inn

slik at individene ikke lot seg artsbestemme.

Mest bemerkelsesverdig er den store forskjellen mellom de

enkelte innsamlingsstedene. Isoperla obscura var tall-

rikeste art på de nedre stasjonene i juni, mens Brachyptera

risi var nærmest enerådende på stasjon A4, og Protonernura

rneyeri på AS.
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Tilførselsbekkene avvek sterkt fra hovedelven, idet Diura

nanseni dominerte i nedre del av Myldingi, mens Amphinemura

standfussi var tallrikest i Djupbekken, som for øvrig hadde

stor tetthet av flere steinfluearter.

Også blant døgnfluene er det markerte forskjeller mellom

stasjonene.

I tabell 13 er ført på data fra innsamlinger i 1974, som

dekker stasjoner nedenfor Atnsjøen.

Tabe11 13. Arter av steinfluer funnet i tna i 1014 og 197nR,

x  < 10, 1n <  xx < 25, xxx

Stasjon AS A4 A3 A2 Al E C B A SMl 1'1

STE INFLUER (PLECOPTER)

Arcyopterx compacta
Diura nanseni
Isoperla grammat1ca
I. cbscura

I. S.
S1phonoperla bunn<>istPri

Brachyptera risi
Amphinemura boreal is
A. sulcicollis
•  standfussi
Nemoura cinerea
N. sp.
Nemurella picteti
Protonemura meyer
Capnia sp.
Touctra f«ca
I. di1itata

I. ndra
Inlet

X X X XXX

xx X XXX

X

X

X

XX XXX

X

X X

X

X XXX

X

X X X

X

X

XXX X

X

X

XXX X

X

Y

X X

X

X

Y.X XXX X

X

XXX

xx

Y.

xx

Antal] arter 4 () ! (,

Totalt er det påvist 16 arter av steinfluer og 11 arter

døgnfluer i vassdraget. Det er betydelige variasjoner i

artssammensetningen mellom de enkelte stasjoner,fra loka-

liteter som helt mangler steinfluer, til steder hvor 6

arter er påvist. I de høyereliggende stasjonene, over

900 m.o.h., dominerer • meyeri og- risi, mens!· obscura

dominerte ved Straumbu. På stasjonen A2 som vesentlig har
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sandbunn, er steinfluer dårlig representert, også på to

stasjoner nedenfor Atnsjen ble det i 1974 ikke funnet

steinfluer, også her består bunnsubstratet av sand og

er lite egnet for steinfluer. I de lavereliggende par-

tier av Atna er L. fusca en vanlig og dominerende art,

og her ble flere arter påvist som ikke forekom lengere

opp i vassdraget.

Av de påviste artene ble- compacta bare funnet ved

Bjrnhollia. Arten regnes som alpin, men er tidligere

funnet ved Haldangsyri i Atna, 700 m.o.h. (LILLEHAMMER

1974). I. gamatica er den mest utpregede boreale art

og ble bare funnet på nederste stasjon i Atna. Alle

påviste arter av steinfluer i Atna er tidligere regi-

strert i Østerdals-området.

Totalt er det registrert 11 arter døgnfluer i rennende

vann i vassdraget (tabell 14). Det størst artsantall

og også tetthet forekommer i vassdragets nedre deler.

Tabell 14. Art0r av 1Øgnfluer funnet  i  Atna.

--- ---------- ------------------------· - .
AS M 3 A2 A' E p c B A SM1 DI

IGNF LUER (EPHEMEROPTERA)

Ameletus 1nopinat us
Siplonurus lacus'rs
Baetis rholani
B. lapponicus
B. fuscatus
B. muticus
B. scambus
Fpemerella aurvill1
Centropt1l2um luteolr
Heptageni a sulphurea?
H. joernensis

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X X X X Y.

X

X

X

X

X

X X

X

Antall arter 4 7
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5. 3. Littorale bunnd r

Prøver innsamlet på forskjellige steder i samme lokalitet

er slått sammen og antall organismer pr. 2 minutters

prøve er regnet ut og resultatene presentert i tabell 15.

Tabell 15. Gjennomsnittlig antall bunndyr pr. 2 minutters sparkeprove i innsjer i Atnas nedborfelt
sommeren 1978.

---------------------------------------------------------------------
Lokalitet Doral tjern Langtjern Elgvatn Storoddtjern Breitjern Svarttjern Myldingtjern

---------------------------------
Dato 24.6 1.8 22.6 1.8 23.6 2.8 25.6 4.8 23.6 2.8 3.8 5.8

------------------------------------------- --------------------
Steinfluer 10

Dgnfluer 36 154 52 82 30 12 4 48 20 12 30
vårfluer 16 4 12 12 4 4 26 64 166 30 70
Fjærmygg 40 8 14 16 62 4 278 2 314 16 124
Andre tovinger 2 6 4 2 24 6
Biller 12 62 12 18 42 50 18 40 44 20 54 2
Vannmidd 2 2 6 14 6 38 4 62 40 70
Buksvømmere 2 100 2 14 4 8 260 4 208 108
Faborstemark 2 2 2 2
Snegl 4 6 10
Muslinger 2 2
Mudderfluer 2 8
Øyenstikkere 10 20 4 14 14

Igler 2
Flatormer 6 12 4
Andre grupper 2 6 32

-----------------
Antall individer 112 338 84 72 157 206 86 742 274 648 352 246

--------
Antall grupper 8 8 5 5 8 8 9 10 8 8 12 7

------------------------------------------------------------------------------------------

Antall grupper varierte fra 5 i Langtjern til 12 i Svart-

tjern. Det ble jevnt over funnet flere grupper og større

individtetthet i de humuspåvirkede tjernene på Atnamyrene

(Storoddtjern, Breitjern og Svarttjern) enn i de høyere-

liggende lokalitetene som er mindre humuspåvirket. I

alle undersøkte vann var individtettheten større i au-

gustprvene enn i juni.

De enkelte dyregruppers dominansforhold viser store varia-

sjener både over tid og mellom lokalitetene. I fjell-

vannene er larver av døgnfluer tallrike sammen med biller
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i alle. Fjærmygg utgjorde også en stor del av faunaen

i Elgvatn, mens buksvømmere var svært vanlige i Dorl-
tjern i august.

I myrtjernene synes dignfluer vare mindre dominerende

enn i fjell-lokalitetene. Det er vårfluer sammen med

biller og buksvømmere som er de vanligste gruppene i de

sure, starrbevokste tjernene. Larver av øyestikkere

var også vanlige og ble bare funnet i myrtjernene.

Steinfluer hadde en liten forekomst i lokalitetene selv

om fjell-lokalitetene hadde steinbunn. En medvirkende

årsak til dette kan være mudderbelegget over steinene.

Kun i Myldingstjern var steinfluer vanlige. Kun fire

arter steinfluer ble påvist i tjernene, hvorav tre i

Myldingstjern (tabell 16).

Tabell lG. Antall individer av stein- og døgnfluelarver  i  2 minutters sparkeprøve  i  innsjøer  i  Atnavassdraget
sommeren 1978.

Lokal1tet

-----------
Dato

Dorltjern Langtjern Breitjern Elgvatn Svarttjern Storoddtjern Myldingtjern

24.6 1.8 22.6 1.8 23.6 2.8 23.6 2.8 3.8 25.6  4.8 5.8

STE INFLUER (PLECOPTERA)

Diura nanseni
Amphinemura standfussi
Nemurr cinerea
Leuctra fusca

DGNF LUER (EPHEMEROPTERA)

Siplonurus lacustris
S. aestivalis
Baetis macani
B. rhodani
Leptophlebia vespertina
Caenis simile
Arneletus 1nopinatus

23

' ese)

2
2

6

7
40

2 1
10

24

Av døgnfluer er det totalt påvist sju arter. L. vespertina

dominerer i fjellvannene sammen med S. lacustris. I til-

legg var B. rhodani eneste dgnflueart i DØråltjern i
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august. S. lacustris er også vanligste art i myrtjernene,

med unntak av i Svarttjern hvor C. simile var eneste art.

Fra Atnsjpen foreligger prøver av littoralfaunaen fra

1974 (MATZOW 1974) og fra 1976-77 (HEIMHOLT 1980).

Stein- og døgnfluematerialet innsamlet av MATZOW er nå

artsbestemt og presentert i tabell 18.

Littoralfaunaen fra de seks stasjonene i Atnsjøen (fig. 4

viser betydelige forskjeller mellom innsamlingsstedene

(tabell 17).

Tabell 17. Antall individer i 3 minutters prøve fra Atnasjen, sommeren 1974 (etter Mazow 1974).
(Antallet omfatter bade sparkemetoden og plukk på steiner)

Stasjon nr. 2 3 4 5 6 3 3 6

Dato 20.7 16.7 14.7 17.7 17.7 17.7 7.6 11.10 11.10 I: $

---------------------------------- -----------------------
Steinfluer 4 2 2 3 20 25 57 5,7
Dgn fluer 58 5 1 40 30 134 13,5
vårfluer 28 6 10 19 73 32 6 9 4 187 18,9
Fjærmygg 21 93 3 4 5 29 14 21 16 206 20,8
Knott 5 5 0,5
Stankelbein 2 11 30 2 7 52 5,2
Andre tovinger 1 X

Biller 5 3 4 2 1 16 1,6
Vannmidd 3 29 14 4 5 12 2 4 73 7,4
Buksvømmere 1 1 0, 1
Faborstemark 3 16 80 18 5 23 32 26 45 248 25,0
Snegl 3 4 , 4

Muslinger 1 O, 1
Øyenstikkere 4 4 0,4

Andre grupper 2 4 8 0,8
------ -----------------------------------------------------------

Antall grupper 8 8 7 8 5 8 8 6 8

-------- ---------------------------------------------------------
Antall individer 121 169 112 118 87 100 101 79 105 992

--------------------------------------------------------------·

I strandsonen er i alt 15 dyregrupper registrert, men

antall grupper på hvert innsamlingssted varierer mel-

lom 5-8.
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Fjærmygg, vårfluer og fåbørstemark forekommer på alle

stasjoner og utgjør til sammen 65 % av individene i

prøvene. I tillegg utgjør døgnfluer og vannmidd en

betydelig del.

Av de påviste grupper viser steinfluer en større fore-

komst i de to prøvene fra oktober, mens de i juliprøvene

er svakt representert.

Døgnfluene viser en ujevn forekomst, de er vanlige i

juni og juli, men mangler i høstprøvene; også mellom

de enkelte stasjoner viser døgnfluene store forskjeller

i antall. De forekommer særlig på stasjonene 1 og 4 i

juli. På st. 1 er det en del dødt organisk materiale og

på st. 4 mose og algebevoksning.

Det artsbestemte materiale viser at det er registrert

sju arter steinfluer og fem arter døgnfluer (tabell 18).

Tabe]l 18. Stein- og dognf luer i littoralsonen i Atnasjen.

----
Stas jon 2 4 6
•. - .
Dato 20.7 16.7 7 6 14.7 1 7. 7 1 7. 7

Steinfluer (Pleco tera)

Amphinemura standfussi X X

Nemurella picteti X

Leuctra nigra X

Isoperla obscura X

Nemoura cinerea X

Diura bi cauda ta X

Brachyptera risi X

Dognfluer (Epemeroptera

Siphlonurus lacustris X X

Siphlonurus sp. X

Baetis rhodani Xx X

Leptophlebia vesper tina X X X

Heptagenia sp. X
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5.4. Littorale småkreps

Totalt er det i vassdraget registrert 43 arter av små-

kreps, hvorav 36 er littorale eller planktonlittorale

arter (tabell 19). Artsantallet i de enkelte lokali-

teter varierer fra 10 i Myldingstjern til 26 i Storodd-

tjern. Sida crystallina, Bosmina longispina, Eurycercus

lamellatus, Acroperus elongatus var de cladocer-arter

med størst frekvens, mens Heterocope saliens forekom i

alle lokaliteter og Macroc clo s albidus i alle, unntatt

Myldingstjern. Som det fremgår av tabell 19 ble hele

19 arter bare påvist i en eller to lokaliteter, hele 9

av artene ble enten bare funnet i Storoddtjern eller i

en annen lokalitet.

Av de paviste artene har A. rustica,C. abyssorum og

D. bicuspidatus og M. viridis en spredt eller lite kjent

utbredelse i sør-Norge.

Krepsdyrsamfunnenes sammensetning i de enkelte lokalite-

tene viser til dels betydelige forskjeller både i tid

og mellom lokalitetene. Dominerende art enten hele

sommeren eller i en av periodene i alle lokaliteter,

unntatt Svarttjern, er Bosmina  SP.·  (en overveiende del

av individene er Bosmina longispina). Andre tallrike

arter i juniprøvene var Heterocope saliens i Storodd-

tjern, Polyphemus pediculus i Langtjern og Dor&ltjern.

I DØråltjern utgjorde Acroperus enlongatus 46 % av indi-

videne i augustprøvene. Prøver i vegetasjonen i Svart-

tjern var dominert av Daphnia longispina, mens

Acanthodia tomus denticornis var tallrikest i prøver tatt

over steinbunn.
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Tabell 19. Reg1strerte arter av krepsdyr i de enkelte lokaliteter i Atnavassdraget

L - littorale, P - planktoniske, PL - plankton-littorale arter.

i:
: w
t @

t (l) : ·r
i: 4 i: · : a 4
O c (l) N .j.J 4 ) 0
9 4 -r (l) 0 c ) r O.,.... O .j.J .,.... U .j.J .,.... .j.J i:
U .,.... .j.J .j.J 0 «d .j.J d -d
«d .µ a ·f H > C, •<tl U: 4 rd @ 0 C, c H ....;
.µ >» '> a .µ ....; U 9 >»
tt ::t C/l al C/l ! ? Q z

Diap anosoma rac yurum X 1 p
Sida crystallina X X X X X X X X X 9 PL
Holopedium gibberum X X X X X X X 7 p

Daphnia longispina X X X X X X X 7 p

s2Ee gr9ea X 1 L

Scaphofeberis mucronata
X X 2 tX X X

Bosmina (Bosmina) longirostris X X 2 PL

B. (Eubosmina) longispina X X X X X X X X 8 PL
Streblocerus serricaudatus X 1 L
Acantholeberis curvirostris X 1 L
Eurycercus lamellatus X X X X X X X X X 9 L
Acroperus elongatus X X X X X X X X 8 L
A. harpae X X X 3 L

Alona guttata X L

A. rustica X 1 L

A. affinis X X X X Y. 5 L
Rhynchotalona falcata X L
Graptoleberis testundinaria X 1 L
Alonella excisa X X X 3 L
A. exigua X X 2 L
A. nana X X X 3 L
Pleuroxus truncatus X X X X 4 L
Pleuroxus laevis X 1 L
Chydorus sphaericus X X X X X X 6 L
Pseudochydorus globosus X X 2 L
Polyphemus pediculus X X X X X 5 PL
Bythotrephes longimanus X X X X 4 p

Ophryoxus gracilis X X 2 L
Acanthodiaptomus denticornis X X X X X X 6 PL
Arctodiaptomnus laticeps X X 2 p

Hete ro cope saliens X X X X X X X X X 9 PL
Macrocyclops albidus X X X X X X X X 8 L
Eucyclops Inacruro1des X 1 L
E. serrulatus X X X X X X X 7 L
Paracyclops affinis X 1 L
Cyclops abyssorum X X X X X 5 p

c. scutifer X X X X X 5 p

Megacyclops gigas X X X 3 L

M. viridis X X 2 L

Acanthocyclops capillatus X 1 L
A. vernalis X X X X X X 6 L
Diacyclops Licuspidatus X L

Antall arter 19 11 18 23 26 15 20 18 10



Tabell 20. Krepsdyrsamfunnets sammensetning i % i littoralsonen i lokaliteter i Atnavassdraget.
X = arten registrert.

--------------------
Lokalitet Svarttjern Breitjern Storoddtjern Langtjern Elgvatn Dorltjern

Dato 5.8 5.8 23.6 2.8 25.6 4.8 22.6 1.8 23.6 2.8 24.6 1.8

Sida crystal lina (O.F.M.) X 0,5 5,6 3,3 21,6 X X 7,6 14,2

Holopedium gibberum Zaddach X 2,7 ,5 0,8 1, 0
Daphnia longispina O.F.M. 81,1 7,3 0,5 3,4 9,3 43,5 0,5
Ceriodaphnia quadrangula (O.F.M.) X

Simocephalus vetula (O.F.M.) X

Scapholeberis mucronata (O.F.M.) 0,4 X X

Basmina sp. 2,2 2,4 92,5 86,2 43,7 13,0 31,5 72,0 94,0 96,0 30,2 X

Streblocerus serricaudatus (Fischer) X ,6
Acantholeberis curvirostris (O.F.M.) X

Eurycercus lamellatus (O.F.M.) X 0,9 0,5 2,2 X 1,6 X X 8,2

Acroperus elongatus (Sars) 4,8 ,5 2,2 X 10, 2 4,5 3,2 1,  5 1,0 10,6 46,0

A. harpae (baird) X X X 1,0

Alona guttata Sars X

A. rustica Scott X

A. affinis (Leydig) X X ,6 X X X

Rhyne hota lona falcata (Sars) h>

Graptoleberis testudinaria (Fischer) X
Ul

Alonella excisa (Fischer) X X X X

A. exigua (Lilljeborgl X

A. nana (Baird) 0,6 X 1,

Paracantha truncata (O.F.M.) 1 , 1 X 5,6 2,7 14,1 X 1,0
Pleuroxus laevis Sars X

Chydorus sphaericus (O.F.M.) X X ,6 X X

Pseudochydorus globosus (Baird) X X ,6
Polyphemus pediculus (Linnaeus) 35,7 2,5 37,7

Bythotrephes longimanus Leydig X 3,6 X X

Ophryoxus grae il is ,5 X X

Acanthodiaptomus denticornis (Wierz.) 3,3 76,8 3,0 ,4 9,3 3,4 5,5 X X X

Arctodiaptomus laticeps (Sars)
Heterocope sal1ens Sars X X 1, 5 X 31,1 2,3 3,3 X X X X 1,0

Macrocyclops albidus (Jurine) 1, 6 X X 0,5 X X X 3,0

Eucyclops lilljeborgii (Sars) 1  , 1

E. serrulatus (Fischer) X 0,9 0,5 1 , 1 1,6 X 1,0 2,0 5,4 25,5

Paracyclops affinis (Sars) X

Cyclops abyssorum Sars 9,8 Xx ,6 0,5 X

c. scutifer Sars 8,0 0,8 Xx

Megacyclops gigas (Claus) X X

Acanthocyclops capillatus (Sars) X

A. vernalis (Fischer) X X X

Cyclops copepoditter 1, 5 6,2 7,6

---------------- .



- 46 -

5. 5. Profundale bunnd r

Det er utfrt lite av kvantitative bunndyrunderskelser

i tjernene, men RYAN samlet inn en del bunnklipp fra

tre tjern.

bearbeidet.

Deler av hans materiale er telt opp, og noe

Resultatene er presentert i tabell 21.

Bunnfaunaen i tjernene består nesten bare av fjærmygg-

larver. Totale antall individer lå i august i strrel-

sesorden 3500 - 8000 ind/m. Fra Myrtjern er materialet

veid og fjærmyggbiomassen i de tre dypene varierte mellom

50,5 g og 67,5 g/.

ØKLAND (1963) undersøkte bunndyrmengdene i en rekke

innsjer og angir gjennomsnittlig biomasse til 5,0 g/m

i dypområdet 0 - 5 m. Den eneste lokaliteten med be-

tydelige bunndyrmengder er Haugartjern ved Rros hvor

mangdene angis til 78,4 g/m. I Kynna-vassdraget, som

også er sterkt humuspåvirket, angir SANDLUND (1980) svært

lave bunndyrtettheter, max 194 ind/m. De hye bunndyr-

mengdene i Atnsjen kan ha sammenheng med at tjernene er

grunne med gode oksygenforhold og med mye organisk mate-

riale. I augustprøvene var et stort antall av fjærmygg-

larvene svært store individer.

Tabell 21. Gjennomsnittlig antall dyr pr. ? i august 1978.

Ranatjern Myrtjern Torsteinstjern
,1 0,5 1 ,0 2,0 0,5 0,75 2 0,2 0,5 0,7

F&brstemark 250 450 400 950 50 725 850 1150

Fjærmygg 3200 2550 2050 4050 6975 5925 6300 7337 5700 6 300

Mudderflue 50 250 100

Vrflue 50 50

Biller 150 13

Igler 100

Snegl 100 650 100

Muslinger 100 50 200

Vannmidd 50

Sum 3500 3600 3250 5300 7225 5925 6300 8075 6550 7500
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5. 6. Planktoniske småkre s

Totalt er det registrert 7 rene planktonarter og 6 plankton-

littorale arter (tabell 19). Artsantallet varierte fra

12 i Breitjern til 5 i Myldingstjern, gjennomsnittlig 7,6

arter. Kun 7 arter forekom så vanlig at de ble registrert

i håvtrekk, mens artene D. brachyurum, S. crystallina,

P. pedicutus, B. longimanus og A. laticeps bare i lite an-

tall ble tatt enten i kvantitative prøver eller i litto-

rale håvtrekk i tjern og dammer. Arten B. longirostris

er ført opp i Breitjern og Storoddtjern, men artsbestemrnel-

sen her er usikker og trolig er den manglende forekomst av

B. longispina i Storoddtjern ikke reell, men individene

ført under B. longirostris. MATZOW 1974 angir B. longispina

som eneste Bosmina-art fra Myrtjern og Breitjern i 1974.

Inntil en nærmere kontroll av artsbestemmelsen av B. longi

rostris er foretatt, må denne angivelsen anses som usikker.

Planktonsamfunnenes sammensetning viser store foreskjeller

både fra tjern til tjern og fra juni til august. Særlig

synes den svake forekomsten av B. longispina i forhold til

Holopedium gibberum noe uvant (tabell 22).

Tabell 2 Planktonsamfunnets prosentvise sammensetning i juni og august 1978.

Elgvatn oøråltjern Svarttjern Breitjern Langtjern Storoddtjern

23.6 2.8 24.6 1.8 9.8 24.6 2.8 22.6 1.8 25.6 4.8

'iolopedium qibberum 2,5 2,0 X X 33,2 14,0 8,5 24,4 23,5 Xx

Daphnia longispina 19,6 3,2 5,1 o, 1 ,4 4,7 1,2

Bosmn1na longispina 3,7 42,0 X X X 4,2 X 17,2 16,2 11,7 79,7

Acanthodiaptomus denticornus 15,1 14,5 47,0 54,7 78,6 1, 2 1, 3 47,1 18,1

Heterocope saliens 11, 9 6,0 1,0 X X 0,5 ,6 0,9 8,2 Xx

Cyclops scutifer 18,9 3,7 1,7 7,2 2,2 4,7 0,9
39,5 38,6

c. abyssorum 23,5 0,5 X

Copepoditter

Nauplier 2,2 12,0 65,0 85,5 9,8 64,8 55,4

Antall art.er 5 5 5 5 5 7 6 7 6 6

Antall pr. a? 10100 4000 9900 25500 3700 80600 6700 22100 27300 24000

Antall pr. m? 14100 5700 19800 50900 5600 80600 6700 155000 191000 36000

¥ arten utgjør under ,5 8
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I skogstjern i Vassfaret dominerte B. longispina helt i

sure lokaliteter (EIE 1974). Tjernene  i  Atnasjøområdet

er ikke så sure som i Vassfaret, noe som også vises ved

at Daphnia longispina forekommer i de fleste lokalitetene.

Svarttjern skiller seg ut ved at Cyclops abyssorum ut-

gjorde hele 23,5 8 av planktonsamfunnet.

Et generelt trekk ved planktonsamfunnene i lokalitetene

synes å være en dominans av copepoder hvor særlig

A. denticornis er dominerende i tre av lokalitetene.

I Atnsjen var planktonsamfunnet bygd opp av 7 arter

hvorav B. longispina og C. scutifer dominerte i juli,

mens D. longispina dominerte i prøver fra oktober

(tabell 23).

Tabell 23. Planktonsamfunnets sammensetning i Atnasjen
sommeren 1974 (etter Matzow 1974)

Dato

Holopedum gibberum

Dahpnia longispina

Eubosmina longispina

Bythotrephes long1manus

Arctodiaptomus laticeps

Acanthodiaptomus denticornis

Cyclops scutifer

18.7 11.10

X

X XXX

XXX XX

s

X X

X

XX xx

xXx = dominerende
xx= meget vanlig

x = vanlig
s = sjelden

Oppbygningen av det planktoniske krepsdyrsamfunn i Atn-

sjøen kan sies å være typisk for næringsfattige, men svakt

sure innsjøer på Østlandet. Den sterke dominansen av

D. longispina pa hosten tyder pa at predasjonen fra rye

ikke er større enn bestanden tåler. de fiskeribiologiske

undersøkelsene (KILDAL 1981) konkluderer med at røya har

god kvalitet og at den i de første årene lever langs
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land av littorale krepsdyr og at den først når den blir

større enn 20 cm vandrer ut i pelagisk sone og ernærer

seg av plankton. Undersøkelser av 8 tilsendte mage-

prover av rye fra Kildal viste at rye fanget i oktober

nesten utelukkende hadde spist plankton, i første rekke

D. longispina som utgjorde over 90 % i antall. B. longis-

pina og Bythotrephes longirnanus forekom også vanlig i de

fleste fiskene.

Planktonmengdene i de enkelte lokaliteter er grovt angitt

ut fra håvtrekk i tabell 22. I tillegg ble det tatt kvan-

titative prøver med Schindlerhenter fra tre lokaliteter.

En sammenligning av mengdeforholdene viser som ventet

en ujevn overensstemmelse. Sorn eksempel kan tas Langtjern,

her er mengdene med håv angitt til 22 ind/1 i juni og

27,3 i august (tabell 22). Med Schindlerhenter var de til-

svarende tall 35,9 og 61,1 ind/l, tabell 24 og 25.

For Breitjern derimot er overensstemmelsen bedre. Med

håv er mengden i juni og august anslått til 80,6 og 6,7

ind/1, mens med Schindler er de tilsvarende tall 69,5 og

17,8 ind/1.

Planktonmengdene varierer betydelig i de undersøkte loka-

liteter, fra 3,7 i Svarttjern til 80,6 ind/l i Breitjern.

Det synes ikke å være noe klart generelt trekk i endringene

i planktonmengdene ut over sommeren. I de lavereliggende

myrtjernene på Atnarnyrene hadde Storoddtjern de største

planktonmengder i august, mens Breitjern hadde størst

planktontetthet i juni. For tjernene oppe ved Dor&lseter

synes det å være en svak tendens til noe større plankton-

mengder i augustprøvene.
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I Langtjern ble det tatt kvantitative prøver både  i  for-

skjellige dyp og på forskjellige steder i lokaliteten,

(tabell 24 og 25). Tabellene viser at det kan være be-

tydelige forskjeller mellom forskjellige steder i samme

tjern.

I juni var det med unntak av prøvene fra 0,5 m, små for-

skjeller i planktonmengdene med dybden, i august derimot

var det særlig store planktonmengder i 3 m's dyp. De

enkelte arter viser også noe forskjellig preferanse,

cladocerene viste i juni størst tetthet i øvre vannlag,

mens copepodene og særlig naupliene forekom i dyplagene.

(tabell 24). I august var bildet mindre klart for

cladocerene, mens naupliene forekom med størst tetthet i

dyp på 3 m (tabell 25).

Tabell 24. Antall individer pr. liter av planktoniske krepsdyr i Langtjern 22. juni 1978.

Stasjon I II III G j ennornsni t tlig

Dyp 0,5 3 5 0,5
antall

Antall prøver n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 n = 2 n = 1

B. longirostris 3,2 4,8 4,67 1, 2 20,0 73,33 16,67 17,70

D. longispina 0,067 0,2 0,2 0,13 0,085

H. gibber um 6 16,0 4,67 4,67 6,33 0,67 1,2 5,65

P. pediculus 0,13 0,067 0,03

A. denticornis 0,13 ,53 0,13 1,13 1, 2,07 0,71

H. saliens ,067 0,33 ,33 0,067 0,67 ,21

c. scutifer 2,27 5,07 6,67 4,0 6,87 4,0 2,2 4,44

c. abyssorurn 0,07 0,067 ,02

Nauplier 0,33 0,2 6,67 20,0 1,33 0,2 4,10

Sum 12,0 27,0 23,1 30,0 36,0 79,6 22,3 35,9

Gjennomsnitt 24,0 57,8 22,3
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Tabell 25. Antall individer pr. liter av planktoniske krepsdyr i Langtjern 1. august 1978.

Stasjon I II III Gjennomsnittlig

Dyp 3 5 antall

Antall prøver n = 3 n = 2 n = 2 n -: 2 n = 2

B. longispina 8,33 12,67 26,3 24,67 5,46 15,49

D. longispina ,62 0,27 0,2 0,33 0,28

H. gibberum 30,56 20,65 10,4 4,37 14,0 16,0

A. denticornis 1,07 ,9 0,47 2,43 0,53 1, 08

H. sa liens 0,04 0,03 0,07 0,03

c. scutifer 1,04 1,44 4,0 0,17 0,6 1,45

c. abyssorum

Nauplier 0,3 81,67 38,5 0,3 13,33 26,82

Sum 41,96 117,63 79,87 32,01 34,25 61,15

Gjennomsnitt 79,82

Endringene i planktonsamfunnets sammensetning kommer

klart frem i tabell 26. I Storoddtjern og Breitjern

er H. gibberum tallrik i juniprøvene, men mengden har

avtatt sterkt i august. B. longispina synes å ha en

sterk oppblomstring i Storoddtjern på ettersommeren.

[et er imidlertid kjent at B. longispina kan fore-

komme i svermer, noe som vanskeliggjør prøvetakingen.

I Langtjern er det store tettheten av nauplier i

august mest bemerkelsesverdig.

Tabell 26. Gjennomsnittlig antall individer pr. 1 av planktoniske arter sommeren 1978.

Storoddtjern Breitjern Langtjern

25.6 4.8 24,6 2.8 22.6 1.8
n = 3 n = 4 n = 3 n = 6 n = 7 n = 11

D. branchyurum 0,08

H, gibberum 16,0 0,01 29,5 6,4 5,7 16,0

D. longispina 2,8 1 1 1 5,8 1, 0,09 0,28

B. longispina 3,8 71,1 8,0 0, 1 17,7 15,49

A. denticornis 12,3 16,3 23,7 9,5 ,7 1,08

H. saliens 2,7 0,05 1, 0 0, 1 0,2 0,03

c. scutifer 3,5 ,8 1, 5 ,5 4,4 1,45

c. abyssorum 0,2 0,02 ,02

Nauplier 4, t 26,82

Sum 41,4 90,0 69,5 17,8 35,9 61,15
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Det er ikke utfrt livssyklus-underskelser av plankton-

artene, men fra Langtjern er det talt opp et utvalg av

stadier av C. scutifer  i  juni og augustprøvene (tabell 27).

Tabell 27. Prosentfordelingen av stadier av Cyclops scutifer i Langtjern.
Naupliene er regnet som prosent av det samlede antall, mens
% copeditter og adulte er beregnet av det samlede antall av
disse.

Dato

22.6

1.8

Naup.

66

95,3

Cop. I

1, 4

0

Cop. II

13,2

5,8

Cop. III Cop. IV Cop. IV

1,8

41,7

0,2

22,5

4,3

8,3

adg +ga. ad

78,8

21,7

Ved St. Hans er C. scutifer-populasjonen dominert av naup-

lier og en stor del utgjres av adulte hunner og hanner,

hunnene har til dels egg. I august forekom nesten hele

populasjonen som nauplier. Arten har trolig en ettårig

livssyklus. Dette er vanlig hos C. scutifer  i  små loka-

liteter.

Under opptellingen er det foretatt anmerkninger om stadie-

fordeling hos enkelte arter som kort gjengis her.

I Elgvatn ble C. abyssorum funnet som adulte hanner og

hunner  i  lite antall  i  juniprøvene. Blant copepodittene

ble det ikke skilt mellom C. abyssorum og C. scutifer,

stadium III dominerte, men det forekom også en del indi-

vider i stadium I, II og IV. I augustprøvene dominerte

adulte hanner av C. scutifer. Ellers noen få cop. IV, V

og adulte hunner.

Heterocope saliens forekom vesentlig som copepoditter i

juniprøvene og som adulte i august. Arten er en typisk

sommerform som utvikler seg til adult i lpet av sommeren
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og overvinterer som hvileegg.

I Dor&ltjern opptrer C. scutifer som adulte hunner og

nauplier i juni, og i august bare som nauplier. Arten

er trolig ettårig og overvintrer som nauplier. A. denti-

cornis forekom i juni som copepoditter og i august som

adulte.

I Svarttjern forekom C. abyssorum vesentlig som cop. IV

og V i august, kun noen få adulte og cop. III.
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5.7. Vannkalvfaunaen

Etter velvillig tillatelse fra cand.real Reidar Heimholt

gjengis her et sammendrag av hans undersøkelser over

vannkalvfaunaen i Atnsjomr&det (HEIMHOLT 1980).

Undersøkelsen omfatter 16 prøvestasjoner, plassering vist

på fig. 1. To stasjoner omfatter strandsonen i Atnsjøen,

to i elva Atna, mens de resterende omfatter små dammer

og tjern. Innsamlingen ble foretatt i 5 perioder, 2 i

1976 og 3 i 1977. Ved utvelgelsen av lokalitetene ble

det lagt vekt på å få med flest mulig forskjellige vann-

forekomster, og de synes være representative for de nord-

lige deler av vassdraget. De dekker hydesonen 700-1170 m.o.h.

Innsamlingsstasjonene er delt i 4 kategorier, definert på

fdlgende mate:

Dam: liten og grunn, maks. 3 m dyp, ingen eller liten

vanngjennomstrømning, middels til mye makrovegeta-

sjon i littoralsonen, ikke fisk til stede, påvir-

kes mye av tørke, bunnen består for det meste av

gjrme.

Tjern: middels stor, maks. 10 m dyp, liten til middels

vanngjennomstrømning, lite til middels med makro-

vegetasjon i littoralsonen, fisk sjelden til

stede, påvirkes lite av tørke, bunnen består av

gjprme og stein.

Innsjø: stor, dypere enn 10 m, middels til stor vanngjen-

nomstrmning, lite makrovegetasjon i littoral-

sonen, fisk til stede, påvirkes lite av tørke,

bunnen består av sand og stein.

Elv: vanntransport i konstant retning, fisk til stede,

påvirkes lite av tørke, bunnen består av sand og

gjrme.

Etter denne inndeling omfatter undersøkelsen 4 dammer, 4

tjern, 5 innsjer og 2 elvestasjoner.
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Totalt ble det registrert 31 arter (tabell 28). De på-

viste artene kan deles i 4 faunaelernentgrupper avhengig

av deres biogeografiske utbredelse. Artens tilhorighet

er avmerket på tabell 28. Gruppe I er arter tilhørende

den palearktiske region og omfatter 26 % av artene. Grup-

pe II omfatter de holarktiske faunaelernentene og er fun-

net i nordlige og midtre deler av Europa. Gruppen utgjr

10 % av artene i området. Til det arktiske faunaelernent

som omfatter arter som kun er funnet i Nord-Europa, hrer

32 % av artene i Atnaornrådet. Gruppe IV er boreale arter

med utbredelse i skog- og sletteomrder i Nord- og Midt-

Europa. Gruppen omfatter 32 % av vannkalvfaunaen i om-

rådet.

HEIMHOLT påviste en tydelig forskjell i vannkalvfaunaen

i subalpin og lavalpin sone idet 29 arter ble påvist i den

subalpine sone og 16 i lavalpin (tabell 28). Vannkalvene

viste også en klar seleksjon mellom de enkelte habitat-

typer. Dammer og tjern har flest arter, henholdsvis 21

og 19, mens det i innsjer bare ble pavist 7 arter og i

elver 4. Flere av artene er karakteristiske for enkelte

habitattyper. Av de 21 artene i kategorien darn ble 13

regnet som damformer og 4 betegnes som karakterarter

Hydroporus obscurus, H. tartaricus, Agabus congener og

A. labiatus. I kategorien tjern ble 4 betegnet som karak-

terarter: Hydroporus palustris, Deronectes rnultilineatus,

Agabus articus og A. solieri. I innsjene var 3 av 7 arter

karakterarter: Hydroporus longicornis, Platarnbus rnaculatus

og Agabus guttatus. I kategorien elv var det 4 arter hvorav

2 karakterarter: Deronectes alpinus og D. rivalis.

I de undersokte lokaliteter ble det ogs% malt pH, humus-

innhold, ledningsevne og kalsium-magnesiuminnhold. Ver-

diene stemte godt overens med de resultater presentert

under de hydrografiske forhold.
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Tabel1 28. Fordelingen av vannkalv i subalpin og lavalpin region i Antsj-
området. St. =antallstasjoner artene er funnet i. Ind. =
antall individer av vannkalv. % =prosentvisefordelingen av
artene. = finnes i mer enn 70 %. P =palearktiskregion.
H =holarktiskregion. A= arktisk region. B = boreal region.

Fauna-
element

Subalpin

St. Ind.

region

3

Lavalpin

St. Ind.

region

%

Coelambus novemlineatus

Hydroporus acutangulus
H. arcticus
H. erythrocephalus
H. lapponum
H. longicornis
H. melanarius
H. nigrita
H. obscurus
H. palustris
H. rufifrons
H. tartaricus
H.  umbrosus

Deronectes alpinus
D. multilineatus
D. rivalis

Platambus maculatus

Agabus arcticus
A. congener
A. guttatus
A. labiatus
A. nigroaneneus
A. serricornis
A. solieri

Ilybius aenescens
I. angustior

Rantus suturellus

Colymbetes dolabratus
C. paykulli

Acilius sulcatus

Dystiscus circumcinctus

A

A

A
p

A

A

B
p

B
p

p

B

B

A

H

B

p

A

H
p

p

B
A

A

B
B

H

A

B

p

B

4

1

1
2

3

1
4
4

7
1
3
2

3
1
2

2

3
3
3
2

1
2
2

1
3

4

1
1

55

1

5
2
4

1
6

55
140

3
34

3

28
2

112

24

71
8

12
56

3
6
4

4

26

15

4

1

96,5

100

100
15,4

100
5,9

100
88,7
55,1

100
63

100

100
5,6

100

100

71, 7
38, 1
33,3

100
100
100
2,3

57,1
74,3

78,9

100
100

1 2 3,5

1

2

2

4

11

16

7
134

20

100

84,6

1
2

11, 3
48,9

4 37

2 54

2
1
2

28
13
24

28,3
61,9
66,7

2

1
1

1

172

3
9

4

97,7

42,9
25,7

21,1

1 1 100

1 1 100
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I sterkt sure lokaliteter (pH < 5,0) var det gjennomsnitt-

lige artsantall 9,6. I middels sure vann (6,0 > pH > 5,1)

var artsantallet litt lavere (9,3). I de svakt sure loka-

litetene (7,0 > pH > 6,1) var artsantallet litt under halv-

parten av de to andre gruppene. Materialet indikerte også

at individtettheten var betydelig større i de sure lokali-

tetene enn i de mindre sure. Resultatene tyder på at vann-

kalvene foretrekker sterkt sure stasjoner. En av årsakene

kan også være at predasjon og konkurranse fra fisk, som

ikke er registrert i disse, ikke eksisterer.

Tabell 29. Fordelingen av vannkalv i sterkt, middels og svakt sure
stasjoner i Atnsjøområdet.

Arter sterkt sure middels sure svakt sure
stasjoner stasjoner stasjoner

Hydroporus rufifrons 3
Agabus nigroaeneus 3
Hydroporus longicornis 4
H. nigrita 6

Platambus maculatus 24
Aaabus labiatus 56
Deronectes rivalis 112
Agabus guttatus 2 34

Deronectes alpinus 4 24
Agabus congener 13 8
Hydroporus tartaricus 13 11 30
Coelambus noveml ineatus 9 28 20

Hydroporus lapponum 1 11 1
H. pa 1 us tri s 143 96 35
H. obscurus 51 7 4
Rantus sutureilus 9 9 7

Hyaroporus melanarius 8 8 1
Aaabus so 1 i eri 174 2
A,arcticus 5 48
Ilybius angustior 15 20

Deronectes multilineatus 54 2
Agabus serricornis 1 5
Hydroperus arcticus 4
Colymbetes dolabratus 4

Hydroporus umbrosus 3
Colymbetes paykulli 1
ytiscus circumcinctus 1
Ilybius aenescens 7

Hydroporus erythrocepha lus 5
H. acutangulus 1
Acilius sulcatus 1
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Ut fra tabell 29 ser det ut som vannkalvenes fordeling

i de ulike vannforekomstene ikke er tilfeldig. Enkelte

arter synes å kunne eksistere i hele pH-spekteret, mens

andre er knyttet til bestemte pH-intervall.

HEIMHOLT har vurdert fiskepredasjonens betydning for vann-

kalvfaunaen og fant at både arts- og individtallet var

større i lokaliteter uten fisk enn der fisk forekom. En

viktig faktor for fiskepredasjonstrykket er vegetasjons-

forholdene. Stasjoner med mye vegetasjon kan ha stort arts-

og individtall selv om det er fisk til stede. Hvis bunnen be-

står av mye stein, er mulighetene for skjul sterkt redusert.

Undersøkelsen viste at de enkelte arter av vannkalv hadde ulik

evne til å klare predasjon fra fisk. Platambus maculatus,

Deronectes rivalis, D. alpinus og Agabus guttatus er knyttet

til stasjoner med fisk og dominerte og/eller var vanlig der.

Agatus labiatus og A. solieri er begge funnet som dominante

og vanlige arter i stasjoner uten fisk.

HEIMHOLT påviste også en sammenheng mellom arts- og individ-

tallet og vegetasjonsforholdene i lokalitetene (tabell 30 ).

Tabell 30. Forholdet mellom arts- og individtall av vannkalv i
lokalitetsgrupper med forskjellige vegetasjonsforhold.
A stein, sand og grusbunn, svært lite vegetasjon.
B stein, sand og grusbunn, men litt vegetasjon.
C gjørmebunn, tette vegetasjonsbelter.

Gruppe

A

a

C

stasjon antall arter antall individer

4 25
7 4 9

10 2 23
12 2 8

4 7 279
8 2 13

1 6 43

2 12 114
3 5 36
5 15 184
6 1 157
9 12 107

1s 7 50

-x anta 11
arter

antall
individer

3,0 16,3

5,0 111,7

10,7 108,0
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I gruppe A med steinbunn uten vegetasjon var det gjennom-

snittlige artstall lavt. Artstallet var noe høyere i

gruppe B hvor det er litt vegetasjon i vannet, mens det

i gruppe C som omfatter lokaliteter hvor bunnen består av

mye gjørme og hvor det er tette vegetasjonsbelter rundt

og delvis i vannet, er fordoblet i forhold til i gruppe B.

Resultatene tyder på at biotoper med mye vegetasjon  i

vannet har flere arter og større individtetthet enn de

uten.

Tabell 31. Artsfordelingen innenfor gruppe A, Bog C. 100 % betyr
at arten kun er funnet i denne gruppen.

Gruppe art ct fordel ing,0

A Platambus maculatus 1co
Agabus gutta tus 94,4

8 Hydroporus arcticus 100
H. lapponum 84,6
H. melanarius 94,1
Deronectes multilineatus 92,9
Aga bus so 1 ieri 84,7

C Coe lambus noveml ineatus 1o
Hydroporus obscurus - 100
H. palus tri_s 73,4
Agabus arcticus 99,0
A. labiatus 100
A. sericornis 100
Ilybius aenescens 100
I. angustior 100
Rantus suturellus Io
Colybetes dolabratus 100

Tabell 31 viser at vegetasjonen er avgjørende ikke bare

for antall arter og tettheter, men også for utbredelsen

av de enkelte artene. At enkelte arter opptrer inntil

100 % i samme gruppe, kan tyde på at de krav de stiller

til omgivelsene blir oppfyllt. Ved økende mengde vege-

tasjon, Øker arts- og individtallet. Dette henger an-

takelig nøye sammen med næringstilgangen og grad av

predasjon i de forskjellige stasjonene.
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5.8. Fiskebestandene i m rtjernene

Det gjengis her hovedresultatene fra hovedoppgaven til

RYAN (1979) over betydningen av tjernene på Atnamyrene

som oppvekstområde for fisk.

RYAN undersøkte Rånåtjern, Torsteinstjern og Myrtjern i

tre perioder, medio juni, juli og august 1978. I Rånå-

tjern og Torsteinstjern ble det med unntak av et eksem-

plar av røye i hver, bare fanget ørret. I Myrtjern var

innslaget av røye markert. Steinulke ble hyppig ob-

servert i strandsonen av Rånåtjern.

I Torsteinstjern og Myrtjern ble det registertt en mar-

kert forskyvning mot mindre fisk i fangstene fra juni

til august. I juni var det få fisk mindre enn 20 cm og

til dels mye fisk rundt 30 cm, mens augustfangstene var

dominert av fisk på ca. 20 cm. De større fiskene manglet

nesten helt. I Rånåtjern var det både i juni og august

mest fisk i strrelsesgruppen 20-25 cm. Vandringsunder-

sbkelsene indikerte vandring av fisk både opp og ned i

utlpsbekkene fra tjernene. I juni synes det å finne sted

en oppvandring av fisk til tjernene og i Myrtjern kom

denne sannsynligvis fra Atna og Atnsjen.

Fiskebestandene i tjernene karakteriseres ved ungfisk i

god vekst og med god kondisjon. I juni bestod 70-90 %

av materialet av fisk i aldersgruppen 3-4 r og i august

kom 2+ gruppen til og utgjorde sammen med treåringene,

80-90 % av fangstene. Fisk eldre enn 5 år utgjorde en

liten del av fangstene.

RYAN fant at fiskens kumulative lengdetilvekst var 6-8 cm

de første 4 år med tendens til at eldre fisk har lavere

vekst.
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Både ørret og røye hadde kondisjonsfaktor rundt 1,0 i

Torsteinstjern, noe lavere i Rånåtjern, litt over 1,0

i Myrtjern. Nesten all ørret under 25 cm var hvit i

kjttet, mens r6ya hadde lyserd til rd kjottfarge.

Røya i Myrtjern hadde særlig spist linsekreps (Eurycercus

lamellatus), mens ørret ernærer seg av forskjellige bunn-

dyrgrupper hvor fjærmygg og buksvømmere utgjorde en vik-

tig bestanddel.

I Rånåtjern dominerte fjærmygg ørretens mageinnhold i

juni, mens linsekreps og snegl var viktigste fde i

august. I Torsteinstjern ble det i juni funnet mest

fjærmygg i den minste fisken, mens den større hadde spist

mer vårfluer og linsekreps.

Forsøkene på bestandsestimeringer antyder fiskemengder i

strrelsesorden 10-20 kg/ha i Torsteinstjern. Bestands-

estimatene vurderes imidlertid som nokså usikre.

Av faktorer som indikerer at tjernene på Atnamyrene har

betydning for fisk er, foruten at det i seg selv finnes

gode bestander av god kvalitet i tjernet, særlig at det

hos enkelte fisk ble registrert store sprang i vekst-

forlpet. Et moment er ogs& at fargen p& fisken p& for-

sommeren var relativt lys, mens den om hsten var mrkere.

Undersøkelsen viste også at det fant sted vandring av

fisk både ut og inn av tjernene og mye tyder på at det

foreg&r utveksling av fisk mellom Atnsjen/Atna og Myr-

tjern og sannsynligvis også for de to andre tjernene.
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6. GENERELL DISKUSJON

De ensartede geologiske forhold innen de undersøkte deler

av vassdraget gir små variasjoner i de kjemiske forhold

både i rennende vann og i tjernene og i innsjøene.

Tjernene skiller seg særlig fra rennende vann ved et be-

tydelig større humusinnhold. Vassdragets sure og tungt

forviterlige bergarter medfører at alle lokalitetene har

svært lav bufferevne mot sure komponenter. De relativt

hye sulfatverdier indikerer tilforsel av sure bestand-

deler som i vesentlig grad antas å stamme fra nedbøren.

Smeltet snø i området angis å ha en pH mellom 4,6 og 4,8

(HENRIKSEN et al. 1976). Malinger av K4g g pH i bekker

og småtjern i Illmanndalen, Store Myldingi og Atna oven-

for Dr&len i 1941 av STRM (1944) viser K1g-verdier fra

4,1 ved DØrålen til 14,9 i et tjern i Illmanndalen. Det

mest bemerkelsesverdige er pH-målingene som lå fra 6,9 i

Musvoltjern til mer enn 8,4 i Illmanndalen. STRMS pH-

verdier ligger nermere en hel pH-enhet hoyere enn m&lin-

gene fra 1974 og 1978, mens det synes å være små endringer

i 4gverdiene. Disse pH-endringene kan vre en indika-

sjon på at en tiltakende forsurning finner sted.

Ved undersøkelsen i Atnavassdraget er det lagt forholds-

vis stor vekt på å beskrive forholdene og betydningen av

de mange tjernene ute på Atnamyrene. Myrene har vært

kjent som interessante fuglelokaliteter og inngår som

prioritert område i utkast til verneplan for våtmarks-

områder i Hedmark (GJERLAUG 1978). Det har vært antatt at

myrene med tjern og våtområder hadde en betydelig produk-

sjon i forhold til områdene omkring. Denne produksjonen,

sammen med godt skjul og oppholdsmuligheter for fugl og

pattedyr, særlig elg, har gjort området interessant. Både

Atnsjen og elva er gode fiskelokaliteter, men srlig over

Atnamyrene, hvor elva har sandbunn, virker den svært lite
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produktiv. Da de fleste tjernene, i hvert fall under perio-

der med hy vannstand via gamle bekkelp star i forbindelse

med hovedelva, er det interessant at disse tjernene kan ha

betydning som oppvekstområder for fisken i elva eller i

Atnsjen. Resultatene av bade plankton, bunndyr og strand-

faunaen antyder relativt store biomasser av dyr i tjernene.

Ved en vernevurdering av de enkelte vassdrag legges et sett

av kriterier til grunn (GJESSING 1980). Foruten det enkelte

vassdrags spesielle og særegne verdier må også vassdragets

egnethet som type- og/eller referansevassdrag vurderes.

Innen sentrale Østlandsområde og sydlige deler av Trøndelags-

regionen finnes flere store vassdrag som er midlertidig

vernet og som Atnavassdraget må vurderes opp mot. Av nær-

liggende vassdrag det er naturlig å sammenligne Atnavass-

draget med, er nabovassdragene Grimsa i nord og Imsa/Trya

i sydvest. Av andre større vassdrag det kan være interessant

å sammenligne med er Driva, som drenerer sentrale deler av

Dovremassivet. Joravassdraget drenerer også fra Dovre-

massivet, men renner sydover og ned i Lågen. Kynna er et

mindre sidevassdrag til Glåma, som munner ved Flisa som også

er midlertidig vernet.

En sammenligning av ionesammensetningen i en del av vass-

dragene viser at Atna skiller seg sterkt fra det betydelig

ionerikere Grimsavassdraget; også Kynna er betydelig ione-

rikere (tabell 32). Imsa/Trya synes å vise størst likhet

med Atna, selv om også det er ionerikere enn Atna. I Imsa

er K4g m&lt til mellom 14 0g 28, mens verdiene i Trya

varierer mellom 5,4 - 9,9 (HALVORSEN 1982). Driva er

et svært variert og stoet vassdrag som fysisk-kjemisk har

sidevassdrag både med ekstremt lavt ioneinnhold og mer

elektrolyttrike forhold (NST 1981). Av større sidevass-

drag med svakt surt og elektrolyttfattig vann er Grvu-

vassdraget og Amotsdalsvassdraget.
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Tabell 32. Ionesammensetningen i Atna sammenlignet med nærliggende vassdrag,
Kynna (SANDLUND & HALVORSEN 1980), Grimsa (EIE 1982),

og Imsa/Trya (HALVORSEN 1982).

Atna Imsa/Trya Grimsa Kynna
Ekv. 8 Ekv. % Ekv. 8 Ekv. .,

Na' 23,2 14,7 6,3 18,8

K 6,5 3,3 4 I 1 3,6

Mg? 14,8 9,5 13,4 25,4

ca?+ 55,6 72 ,5 76,3 52,2

HC5 39,8 63,0 74,6 50,4

so? 50,0 32,0 22,0 45,6

c1- 10,2 4,7 3,4 4,0

I: Kat1oner 108 211 464 343

1 so, + Cl 65 78 120 1 73

1 Anioner 473 349

x Beregnet ut fra antatt ionebalanse.

Tabell 3 3. Prosentvis sammensetning av faunaen og tetthet gitt som antall
individer pr. 2 minutters prøve i enkelte vassdrag i sør-Norge.
Data fra Grimsa (EIE 1982), Jara (HALVORSEN 1982), Imsa/Trya
(HALVORSEN 1982), Kynna (SANDLUND og HALVORSEN 1980), Driva
(NØST 1980) og Folla (AANES 1980).

. .

Atna Grimsa Imsa/Trya Kynna Jora Driva Fol la

Steinfluer 15,0 8,2 8,6 18,6 4,9 7 2,8

Døgnfluer 9,0 49,3 43,3 22,1 33,7 70 10,9

Vårfluer 2,7 7,8 5,2 17,9 1,5 2 1,5

Fjærmygg 53,6 1 7, 1 17,2 8,5 35,0 9 72,9

Knott 2,4 8,8 17,9 24,2 21,u 2,6

Biller < < < 2,3 < 1 <

vanrunidd 12, 1 5, 7 5,4 3,0 6 2,9

Andre grupper 5,0 2,0 2,0 6,4 1 ,0 4 6,2

Antall dyr pr.
2 minutters prøve 456 389 922 179 988 1 36-..
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En sammenligning av faunasammensetningen i en del vass-

drag er vist i tabell 33. Faunatettheten i Atna er be-

tydelig mindre enn i Imsa/Trya, men betydelig større enn

i Driva og Kynna. Den sterke dominansen av fjærmygg-

larver i Atna skiller den fra alle, unntatt Folla. Det

er srlig den sterke dominansen av dgnfluer og knott

i Imsa/Trya og Driva som skiller disse fra Atna. En

slik sammenligning av store vassdrag på grunnlag av et

lite utvalg av prøvestasjoner er beheftet med store

usikkerheter, både av metodisk art og særlig ved at de

enkelte arter har ulikt klekkeforlp g utvikling som

kan gi store endringer i dominansforhold.

En tilsvarende sammenlinging av innsjenes strandfauna

viser klare forskjeller mellom vassdragene (tabell 34).

Den sterke forekomst av vannteger i Atna skiller vass-

draget fra de andre. Dette har sammenheng med over-

representasjonen av små myrtjern i Atnaunderskelsen.

Den sterke dominansen av dgnfluer og dels marflo i

Imsa/Trya skiller det fra Atna. Atna synes ellers ved

en slik sammenlinging å vise mange likhetstrekk med

Kynna. Kynna er et sterkt humuspåvirket vassdrag. Det

samlede artsantall av dgn- og steinfluer i vassdragene

er, med unntak av Driva, svært likt (tabell 35). Sammen-

lignes bare steinfluefaunaen i vassdragene skiller Driva

og Imsa/Trya seg ut med et noe større artsantall enn

Atna, for dgnfluefaunaen derimot har Jora et noe lavere

og Kynna et litt hoyere artsantall enn Atna. En nrmere

analyse av tabellen viser imidlertid visse forskjeller i

artssammensetning i vassdragene. En enkel og grov sam-

menligning av vassdragene kan gjøres ved samfunnsindeksen

CC som beregnes ut fra flgende formel hvor a og b er

antall arter i hver lokalitet som sammenlignes og c er

antall arter felles for begge:

CC= 100 C

a + b - c
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Denne indeksen tar ikke hensyn til artenes dominans-

forhold og legger like stor vekt på alle arter enten

de er sjeldne eller dominerende i samfunnet. Indeksen

viser at Atna viser størst likhet med Imsa/Trya og

liten likhet med Folla, Kynna, Jora og Driva. Likheten

med Grimsa må også karakteriseres som forholdsvis lav,

selv om den er større enn for de andre vassdragene. (fig. 14) •

En sammenligning av krepsdyrfaunaen i Atna og de oven-

for nevnte vassdrag, samt enkelte andre større vassdrag

i Sr-Norge, viser at det totale artstall i innsjpene i

Atna er en del større enn det som er registrert i Grimsa,

Jora og Driva, men svært likt antallet i Imsa/Trya, Kynna

og Vassfaret (tabell 36). Beregning av CC-indeksen for

krepsdyrfaunaen viser mindre klarere forskjeller enn stein-

og dgnfluefaunaen. Atna-omr&det viser en viss likhet

med Vassfaret og Grimsa. Likheten med Vassfaret har

sammenheng med at dette også er skogs- og fjellområder

i omtrent samme høydenivå og hvor små fjell- og skogsvann,

myrtjern og dammer utgjør en stor del av lokalitetene.

Foruten at Grimsa og Atna er nabovassdrag, henger den

relativt store CC-verdien her sammen med at av Grimsas

31 krepsdyrarter er alle, unntatt tre, påvist i Atna.

Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner ut fra de

foretatte sarnrnenlinginger, men samlet må Atna kunne

karakteriseres som klart forkjellig fra Grimsa. Lik-

heten synes % vere strst med Imsa/Trya. Denne lik-

heten ville sikkert blitt enda klarere dersom også de

sydvestre deler av vassdraget som grenser inn til Imsa/

Trya, hadde vert inkludert i undersokelsen. Atna synes

også i mange henseende & vere forskjellig fra Jora og

Driva.
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Tabell 34. Prosentvis sammensetning av faunaen i strandsonen i innsjer i
Atna, Grimsa, Imsa/Trya, Kynna, Jara og Driva. Datareferanse
se tabell

Atna Grimsa Imsa/'Trya Kynna Jara Driva

F5borstemark 5,9 4,9 6,6 2,3 11 ,6 10

Igler <0,5 X 0,2 0, 1 0, 1

Vannmidd 7,4 2,0 5, 1 3,8 7,2 7

Snegl <0,5 12,8 2 I 1 0,2 ,3

Muslinger <0,5 0,9 0,3 1,2 1 I 1 <1

Steinfluer 1,6 ,6 0,7 0,3 1,3 6

Dgnfluer 14,2 5, 1 36,3 52,1 6,8 28

Øyenstikkere 1,5 0,5 X 4 , 1 0 I 1

Vann teger 16,5 3,2 1,9 ,4

Mudderfluer <0,5 X 0,5 0,2 1 ,0 <1

Vannbiller 9, 1 4,0 3,4 8,7 4,3 8

Vrfluer 13,8 5,4 17,8 11, 0 6,5 6

Tovinger 27,2 56,2 16,6 14,2 39,6 34

Flimmerarmer <0,5 <0,5 X 1,0 <1

Marflo 7,4 7,2 X 19,0

Svamp X X

Andre grupper 1,1

/

I

Atna

Grimsa

54
Kynna

i 34

f
' 47i-
! 27

--

' 4

i
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Fig. 14.

Driva
34

Folla
64 33

7 33
Imsa/Try a

30

83 63 77 Jora

70 28 65 33 78

Indeksen CC bergenet for stein- og
dgnfluefaunaen i enkelte vassdrag.
x=bare dgnfluer, xx=bare steinfluer.
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T'abell 35 . Artssammensetningen av dgn- og steinfluer i vassdrag i Dovre-Rondane
omridet.

Grimsa Atna Kynna Jara Driva Folla Imsa/Trya n

STE INFLUER

Arcynopteryx compacta X X X X X 1
Dura nanseni X X X X X X 6
D. bicaudata X X X X 4

D. sp. X X 2
Isoperla grammatica X X X X X X 6
I. obscura X X X X X 5
I. Sp. X X X X X X 6
Siponoperla burmeisteri X X X X X X 6
Taeniopteryx nebulosa X X X X X 5
Branchytera rise Xx Xx X X X X 6
Amphinemur a borealis X Xx X X X 5
A. standfussi X X X X X 5
A. sulcicollis X X X X 4
A.: sp. X X X X 4

Nemoura cinerea X X X X X X 6
N. avicularis X 1
N. picteti X X X X X 5
N. Sp. x X 2
Pro tonemura meyeri X X X X X X 6
Capnia atra X X X 3
C. ygmea X 1

C. Sp. X X X X X 5
Leuctra fusca X X X X X X 6
L. hippopus X X 2

L. digitata X X X X 4

L. nigra X X X X X 5
kc sp. X X X X X 5

Antall taxa 20 18 17 19 24 22

DGNF LUER

Ame letus inopinatus X X X X X 5
Parameletus chelifer X 1
Siphlonurus aestival is X X 2
s. linneanus X 1
s. lacustris X X X X X 5
s. Sp.- X

Baetis fuscatus X

B. lapponicus X X X X 4
B. macani X X X X 4
B. muticus X X 2
B. niger X

B. rhodani X X X X 4
B. scambus X X X X 4
B. subalpinus/vernus X X X 3
B. vernus X X 2

B. spp. X X X X 4

Centroptilumu luteolum Xx X 2
c. penne la tum X 1
Cloeon dipterum X X 2
e. simile X

c. 5p). X 1
Heptagenia dalecarlica Xx X X 3
H. fuscogrisea X

H. joernens1s X

H. sulphurea X X X 3
H. lateral is X

Leptophlebia marginata X X X X 4
L. vespertina X x X X X 5
L. sp. X

Paraleplophlebia submarginata X

P. sp. X
Ephemerella aur iv ill ii X X X X 4
E. ignita X

E. mucrona ta X

E. sp. X
Ephemera vulgata X..Sp. X

Caenis horar1a X X X 3

Antall taxd 13 15 17 11 15 13

iuun taxa dpgn- og steinf luer 33 33 34 30 39
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abel1 36. Antall cladocer og copepode arter i Atnavassdraget sammenlignet med
enkelte andre områder i Sør- og Midt-Norge.

Ant. Clad. Cop. Totalt cc
lok.

Atnavassdraget 9 29 14 43

Isa/Trya (HALVORSEN 1982) 9 28 13 41 53

Grimsa (EIE 1982) 6 22 9 31 61

Kynna (SANDLUND & HALVORSEN 1980) 9 27 17 44 38

Joravassdraget (HALVORSEN 1982) 9 20 11 31 54

Driva (NØST 1980) 18 13 9 22 44

Etna-Dokka (HALVORSEN 1 980) 9 32 17 48 49

Tovdalsvassdraget (SPIKKELAND 1979) 17 31 19 50 55

Vassfaret (EIE 1974) 100 28 15 43 65

Nordmarka-Krokskogen (JØRGENSEN 1972) 100 37 17 54 57
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7. SAMMENDRAG

Inventeringene i Atnavassdraget er et ledd i de natur-

vitenskapelige undersøkelser i vassdrag midlertidig

vernet fram til 1985. Den fremlagte rapport vil, sam-

men med de andre fagrapportene, danne grunnlagsmateri-

alet for de naturvitenskapelige vernevurderinger av

vassdraget.

Foruten feltarbeid i juni og august 1978 bygger rappor-

ten på materiale innsamlet i forbindelse med Miljøvern-

departementets landsoversikt over verneverdige områder/

forekomster fra 1974 og fra to hovedoppgaver.

Undersøkelsen er utført etter et standardisert opplegg

og omfatter fysisk-kjemiske data, prøver av elvefauna,

strandfauna og krepsdyrfaunaen i de frie vannmasser.

Materialet omfatter 15 elvestasjoner og 11 innsjøer/

tjern, hovedsakelig ovenfor Atnsjen.

Atnas nedbørfelt er 1320 km2 og elvas lengde fra Verkils-

dalsvatn i Rondanemassivet til utløp i Glåma ved Atnoset,

er 97 km. Store deler av Rondane drenerer til vassdraget.

Høyeste og laveste punkt er henholdsvis 2178 og 338 m.o.h.

Nedbørsfeltet er karakterisert ved svært få og små inn-

sjer. Bare Atnsjden med et areal pa 5,3 km og strste

dyp p& 72 m, er over 1 km. Samlet innsjareal utgjr

ca. 0,8 % av nedbrfeltet.

Berggrunnen i store deler av nedbørfeltet er tungt for-

viterlige feltspatfrende kvartsitter (sparagmitt). Et

grunnfjellsvindu med granitt og gabbro ligger øst for

Atnsjen. En mer neringsrik berggrunn med mrk sparag-

mitt med fylitt og dels med innslag av kalk dekker de

sndre omrader.
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Foruten snaufjell dominerer lavhei og lavfuruskog vegeta-

sjonsbildet over store områder. Sydvestre deler er skog-

kledd, dels med gran,og innslaget av myr er betydelig

større enn i de nordlige områder.

Temperaturen i vassdraget ovenfor Atnsjen varierte i

juni fra 9,6° til 12,39, med lavest temperatur verst.

Nedenfor utl@pet av Store Myldingi senkes temperaturen

et par grader. Temperaturen i august var litt høyere,

men viste samme bilde som i juni. Vassdragets vann-

kjemi er svært ensartet og preges av de sure og tungt

forviterlige bergartene, noe den elektrolyttiske lednings-

evne som varierte fra 5 i øvre deler til 14 i de nederste

deler,vidner om. Vannet er svakt surt med pH 5,8 til

6,9, h»yest verdi ner utlpet i Glama. Sulfatinnholdet

varierte mellom 1,15 og 2,77 mg/1 og sulfat er dominer-

ende anion. For alle andre målte parametre er verdiene

svært lave og generelt lavest øverst i vassdraget.

Tjernene og vannene ovenfor Atnsjen er svært grunne,

ofte bare 2-3 m, g det dannes ingen permanent tempera-

tursjiktning i sommermånedene. Kjemisk viser de stor

likhet med elvevannet. Med unntak av tjernene på Atna-

myrene, som dels er sterkt brunfarget av humusstoffer og

litt surere, har de andre lokalitetene svak humuspåvirk-

ning.

Atnsjpen med et største dyp på 72 m har temperatursjiktning

i sommermanedene. Vannet er svert ionefattig, K4g 8-11 og

svakt surt, pH 6,1-6,5 og med lav bufferkapasitet. Kalsium

er dominerende kation og sulfat dominerende anion.

Atnsjen er en typisk oligotrof innsj.

Faunaen i rennende vann er dominert av fjærmygg som utgjør

over 50 % av individene. På enkelte stasjoner er døgn- og

steinfluer tallrike og sammen med vannmidd utgjr dgn- og

steinfluer 10-15 % av elvefaunaen. Døgnfluer utgjør en
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større del av faunaen nedenfor Atnsjen enn ovenfor.

Individtettheten varierte i juni mellom 300 og 500 individer

pr. 2 minutters prøve og i august mellom 100 Og 1000 indi-

vider. Resultater fra tidligere undersøkelser synes

indikere enda større bunndyrmengder nedenfor Atnsjen.

Totalt er det pavist 16 arter steinfluer og 11 arter

dgnfluer i vassdraget, dgnfluer mangler i de hoyest-

liggende deler. Over 900 m.o.h. dominerte steinfluen

P. meyeri og B. risi, mens [. fusca er vanlig i lavere-

liggende partier av Atna. I. gramatica er den mest ut-

pregede boreale art og ble bare påvist nederst i vass-

draget.

Bunndyrmengdene i strandsonen varierte fra under hundre

til 750 individer pr. to minutters prøve. Tettheten var

størst i august. I fjell-lokalitetene var døgnfluer og

biller tallrike, mens vårfluer, biller og buksvømmere

var vanligste grupper i myrtjernene. Steinfluer hadde

liten forekomst i tjernene og kun 4 arter ble registrert.

Av døgnfluer ble 7 arter påvist i tjernene. Faunaen i

Atnsjens strandsone er dominert av f&brstemark, fjermyg9,

vårfluer og dels døgnfluer. Det er påvist 7 arter stein-

fluer og 5 arter fognfluer i innsjen.

I vassdraget er det registrert 43 arter småkreps, 29 cla-

docerer og 14 copepoder. Av de påviste arter er 36 litto-

rale eller planktonlittorale. Vanligste arter var

S. crystallina, B. longispina, E. lamellatus , A. elongatus

og H. saliens. Hele 19 arter ble bare påvist i en eller

to lokaliteter, særlig rik på krepsdyrarter var Storodd-

tjern. Av påviste arter som ellers har en spredt eller

lite kjent utbredelse i sør-Norge er A. rustica, C. abyssorum,

og M. viridis.
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Bunndyrfaunaen i tjernene var dominert av fjærmygglarver.

Antallet varierte mellom 3500 og 8000 ind/m. De spar-

somme biamassemålingene antyder store bunndyrmengder i

myrtjernene, opp til 67,5 g/m.

Det er registrert 13 krepsdyrarter i de frie vannmasser.

Artsantallet varierte fra 12 i Breitjern til 5 i Myldings-

tjern, gjennomsnittlig 7,6 arter, hvilket karakteriseres

som relativt mange arter. Planktonsamfunnenes sammen-

setning viser store variasjoner fra tjern til tjern.

H. gibberum er dominerende p& forsommeren mens B. longispina

er tallrikest i august i enkelte av de hyereliggende

tjernene. I lokalitetene på Atnamyrene dominerer A. denti-

cornis. I Atnsjen er planktonsamfunnet bygd opp av 7

arter hvorav B. longispina og C. scutifer dominerte i juli.

D. longispina var tallrikeste art i prøver fra oktober.

Kvantitative planktonprøver viste planktontettheter fra

3,7 - 80,6 ind/l i tjernene. Størst var planktontettheten

i Breitjern.

Ved en registrering av vannkalvfaunaen i området påviste

HEIMHOLT 1980 28 arter. Av disse regnes 26 % å tilhøre

den palearktiske region, 10 % den holarktiske, 32 % det

arktiske faunaelement og 32 % regnes som boreale arter.

Det ble påvist en tydelig forskjell i vannkalvfaunaens

sammensetning i subalpin og lavalpin sone, idet 29 arter

ble påvist i den subalpine sone og 16 i lavalpine.

Sure dammer og tjern med vegetasjon hadde større artsantall

enn mindre sure vegetasjonslose lokaliteter.

Ved undersøkelser over hvilken betydning tjernene på

Atnamyrene hadde som oppvekstområde for fisk konkluderer

RYAN (1979) med at Torsteinstjern, Myrtjern og Rånåtjern

har store bestander av ørret, Myrtjern også røye, i god
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kondisjon og med god vekst. Fiskebestandene består særlig

av ung fisk, under 5 år. Mye tyder på at det skjer en ut-

veksling av fisk mellom tjernene og Atna/Atnsjen og at

tjernene kan tjene som oppvekst/furasjeringsområder for

ungfisk.

Ved en sammenligning av Atnavassdraget med andre nærliggende

vassdrag vurderes Atna å være klart forskjellig fra Grimsa,

og i mange henseende også forskjellig fra Jara og Driva.

Atna synes på mange måter fange opp variasjoner innen

Imsa/Trya.
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