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Referat
Walseng,B.& Bongard,T.2001. Invertebratundersøkelseri kalkete
og ukalkete deler av Lyngdalsvassdraget(1978-1998/99). - NINA
Oppdragsmelding707: 1-35.

Lyngdalsvassdrageter blitt prøvetatt med hensyntil vannkjemi,
krepsdyrog bunndyr i 1978og 1998/99,dvsfør og etter oppstart
av kalking. Tolv elvestasjonerog seks innsjøer ble undersøkt i
1998/99.ØvredeleravLyngdalsvassdragethørerfortsatt til de mest
forsureteområdene i helesørlandsregionenmed pH ned mot 4,6
både i juni og august. I Møska,somer det størstesidevassdragettil
Lyngdalselva,var pH ca 5,0 i nedredeler,hvilketer en svakbedring
i forhold 1978. Gletne,som harvært kalketsiden 1989, har i dag
en pH på ca 6,0. Det sammeer tilfelle for Lygnesamt hovedelva
nedstrømsdosererensom ble startet i 1991. Krepsdyrfaunaeni
Lygne indikerer små forsuringsskader med blant annet de
forsuringsfølsomme artene Daphnia longispina, D. cristata og
Leptodora kindti. D. longispina ble også funnet i Gletne. Også i
littoralsonener det kommettil nyeartersomkankarakteriseressom
moderat forsuringsfølsomme.I Møskaer krepsdyrfaunaenfortsatt
dominert av survannstolerantearter. Det er imidlertid også her
skjeddsmåendringeri artssammensetningensomkan indikerenoe
mindre forsuringsskaderi dag enn i 1978. Tredøgnfluer, Baetis
rhodani,Cloeonspog Heptageniasulphureavarnyei 1998,og den
følsommeartenB.rhodani blefunnet vedallestasjonersomhadde
fått en bedre vannkvalitet som følge av kalking. Store tettheter
nedstrømskalkdosererog i Gletnebekkenindikererogsåen relativt
stabil pH uten alvorlige sure episoder. Steinfluene Nemoura
avicularisog Diuranansenier ogsånyearter somsannsynligvishar
kommet somfølge aven bedrevannkvalitet.

Emneord:Lyngdalsvassdraget- Ferskvann- Invertebrater- Kalking—
Naturlig reetablering

BjørnWalseng,NINA,Boks736, Sentrum,0105 Oslo
TerjeBongard,NINA,Tungasletta2, 7485 Trondheim

Abstract
Walseng, B. & Bongard, T. 2001. Invertebrates in limed and
untreatedpartsof the RiverLyngdalsvassdraget(1978-1998/99).-
NINAOppdragsmelding707: 1-35.

Chemistry, crustaceans(cladocera and copepods) and bottom
dwellinganimalshavebeenstudiedin the RiverLyngdalsvassdraget
in respectively1978 and 1998/99, it meansbeforeand after parts
of the riversystemwas limed.Twelveriversitesand six lakeswere
includedin this study.The upper partsof RiverLyngdalsvassdraget
still belongsto the most acidifiedpartsof southernNorwayand in
both June and August pH around 4.6 was measured. In River
Møska,which isthe largesttributary to RiverLyngdalselva,pH was
about 5.0 upstreamthe outlet, which isa small increasecompared
to 1978. In RiverGletne, which has been limed since 1989, pH
seemsto havestabilisedaround6.0.Thisisalsotrue for LakeLygne
and the main riverdownstreamthe calciumdoserwhich startedto
run in 1991.Thecrustaceanspeciesin Lygneindicatethat this lake
hasrecoveredcomparedto 1978and includesacid-sensitivespecies
like Daphnia longispina, D. cristata and Leptodora kindti. D.
longispinawas alsofound in LakeGletne.Also in the littoral zone
new specieswere found that can be characterisedas moderately
acid-sensitive.In RiverMøskathe crustaceansarestill dominatedby
acid-tolerantspeciesbut smallchangesin the speciescomposition
may indicate that recoveryfrom acidification has started. Three
speciesof mayflies(ephemeroptera),Baetisrhodani,Cloeonspand
Heptageniasulphureawere new speciesin 1998.Theacid-sensitive
species,B. rhodani,was found at all siteswhere pH hasimproved
dueto liming.Highdensitiesof thisspeciesdownstreamLakeLygne
and RiverGletne indicate that pH is quite stable. The stoneflies
Nemoura avicularis and Diura nanseni are also new species
comparedto 1978and this mayalsobe due to an improvedwater
quality.

Keywords: RiverLyngdalsvassdraget- Freshwater- Invertebrates-
Liming—Naturalrecovery

BjørnWalseng,NINA,Boks736, Sentrum,N-0105Oslo.
TerjeBongard,NINA,Tungasletta2, N-7485Trondheim
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Forord
I 1998 og 1999 ble det bevilget penger fra Direktoratet for
naturforvaltning til undersøkelserav invertebrater i rennendeog
stilleståendevann i Lyngdalsvassdraget.Ideenvar å kartlegge en
eventuell reetableringav forsuringsfølsommearter som følge av
både en laveresulfatdeposisjonsamt kalking i deler av
vassdraget.Vassdragetble undersøkt i 1978 i forbindelse med
Verneplan III,og det skulle leggesopp til å bruke det samme
stasjonsnettetog den sammeinnsamlingsmetodikkensom
dengang. Vi vil få takke LarsWalsengog Håkon Halssom hjalp
til under feltarbeidet, SveinErikSloreidsom var behjelpeligmed
DCA-analysene,samt SteinarSandøyi DNfor et behagelig
samarbeide.

Oslo,september2001

BjørnWalseng
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1 Innledning
I 1973 ble Lyngdalsvassdragetmidlertidig vernet i 10 år for at
naturvitenskapeligeog andre interesserskulle utredes nærmere.
Som en følge av dette ble det i 1978 gjort undersøkelserav
invertebrater i rennendeog stilleståendevann (Halvorsen1981).
Seinere ble Lyngdalsvassdraget,som et av få vassdrag innen
regionen,varig vernet.

Lyngdalsvassdragethar vært sterkt rammet av sur nedbør på
1900-tallet, og store skader på fauna og flora er registrert.
Storskalakalkingmed blant annet oppstarting av kalkdosererble
igangsatt i 1991. I denne sammenhengstartet DN overvåkingav
vannkjemi og fisk for å kunne vurdere effekten av kalkings-
tiltakene. Invertebratfaunaeni vassdrageter imidlertid ikke blitt
overvåket. Undersøkelsene fra 1978 utgjør et interessant
referansemaerialemed tanke på å registrereeventuelle effekter
av kalking på invertebratfaunaen,og i 1998/99 ble det bevilget
penger til å kartleggeeventuelleendringer av invertebratfaunaen
etter kalking.

Undersøkelsenskulle omfatte 12 elvestasjonerog seks vann;
Gaukdalsvatn, Hellevatn, Skolandsvatn, Lygne, Rossevatnog
Gletne. Nyestasjoneri 1998/99 er innsjøenGletne, som er første
storevann i vassdragetsom ble kalket (1988), samtelvestasjonen
nedstrømsvannet. Kalkdosererenstartet opp i 1991. Stasjonene
i Møska og i de ukalkede deler av hovedvassdrageter inkludert
som referanser for survannssituasjonen.Undersøkelsenskulle
utføres over to år, og prøver skulle bli tatt til samme tid som i
1978 for at resultateneskulle bli mest mulig sammenlignbare.
Samme metodikk som ble brukt i 1978, skulle brukes ved
prøvetaking.Til forskjell fra 1978 da bunndyrprøveneble plukket
i felt, ble dette utført på laboratoriet i 1998/99.

I forbindelse med vassdragsutbyggingsplaneri områdene nord
for Eiken (Vest-Agder elektrisitetsverk), ble det foretatt et
naturvitenskapeligutredningsarbeidi 1980.Av praktiskegrunner
ble dette rapportert sammenmed resultatenefra undersøkelsene
i 1978 (Halvorsen 1981). Av øvrige arbeider på ferskvanns-
invertebrater fra området foreligger det kun en liste over arter
funnet i driv nedstrømsLygneog Skolandsvatn(Knutsenupubl.).
Vannkjemiskovervåkingav vassdrageti forbindelse med kalking
er rapportert i DNsrapportserieav kalkingsprosjekter.Fratidligere
fins det også publiserte data med hovedvektpå kjemi (Holtan et
al. 1973, Tollan1977, Henriksen1979).

2 Beskrivelseav vassdraget

2.1 Beliggenhet

Lyngdalsvassdraget(figur 1) har et nedbørfelt på ca 670 km2og
ligger i sin helhet i Vest-Agder fylke med sentrale deler innen
kommunene Lyngdal og Hægebostad.Øvre deler av sidevass-
draget Møskaligger i Kvinesdalkommune, mensden nordøstlige
delen av hovedvassdragettilhører Åseralkommune.

Frasitt utspring i fjellområdenemellomÅseralog Kvinesdali nord
renner vassdraget (figur 2) sørover til utløp ved Lyngdal. Det
renner ut i Lyngdalselvafå hundre meter før utløp i havet.
Oddevasshøgda(966 m o.h.) i nord er høyestepunkt i nedbør-
feltet.

Lyngdalsvassdraget

Kalk-
doserer izosse atn

<s>

b

Lyngdals-
fjorden

Figur 2. Lyngdalsvassdragetsnedbørfelt med
prøvetakingsstasjoneneinntegnet.
The catchment area of RiverLygndalsvassdragetincluding sites
where sampleswere taken.

Lygne

1Gletne

Elvestasjon

Innsjø

d vatn

0
9

Hellevat

Skolands-

0
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Rossevatn

I -

Figur 2. Undersøktelokaliteter i hovedvassdraget.
Investigatedsites in the main river Lygne.
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Skolandsvatn

k •

Figur 3.
Undersøkte lokaliteter i

Møska.

Investigated sites in the

river Møska.

Hellevatn

Gaukdalsvatn
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Vassdraget er rikt på små og mellomstore innsjøer. Lygne (figur
2) er størst med beliggenhet sentralt i nedbørfeltet. Innsjøen er
lang og smal og orientert nord-syd. Gletne (figur 2) som ligger

på heia øst for Lygne, er nest største innsjø. Møska (figur 3) i vest

er største sidevassdrag med et nedbørfelt på ca 120 km2.

Gaukdalsvatn, Hellevatn og Skolandsvatn er tre innsjøer som

Møska renner gjennom, på vei til samløp med Lyngdalselva.
Faråni og Landdalen drenerer betydelige arealer i nordøst.

2.2 Klima

Det finnes ikke målestasjoner innen nedbørfeltet, men Konsmo-
Eikeland som ligger rett øst for Lyngdalsvassdraget skulle være
representativ. Årsnedbøren er her betydelig, med 2258 mm i

1999. Nedbøren må antas å være noe høyere i øvre deler av
Lyngdalsvassdraget, mens den avtar noe ut mot kysten.
Mesteparten av nedbøren kommer i perioden august-desember

med oppunder 200 mm i snitt pr måned. Månedene mars, april
og mai har minst nedbør med i underkant av 100 mm pr måned.

2.3 Geologi/kvartærgeologi

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor det sydnorske grunn-
fjellsområdet. Tungt forvitrelige gneis og gneisgranitter
dominerer. Overflaten er sterkt bearbeidet av isen og danner et
kupert terreng med avrundede former. Vassdraget er relativt
fattig på løsmasser. Raet krysser vassdraget sør for Lygne, og de

største løsmasseavsetningene befinner seg langs dalbunnen sør
for raet (Andersen 1960). Elva har her mange steder gravd seg
ned i løsmasser. Bringsjordnes, som ligger mellom Møska og

Lyngdalselva der de møtes, er bygd opp av elvetransportert
materiale.

Marin grense går ved 20-25 m, og Skolandsvatn er eneste innsjø
som ligger under denne (Andersen 1960).

2.4 Vegetasjon

Informasjon vedrørende vegetasjon er blant annet hentet fra

Halvorsen (1981).

Vassdraget er dominert av fattige vegetasjonstyper med innslag

av edelløvskog i nedre deler. Eikeskoger med innslag av bjørk,
rogn og hassel fins i dalsidene til hovedelva sør for Lygne. Ellers
er bjørka vanligste treslag, og i områdene over ca 400 m o.h.

dominerer den helt. Indre deler av Møska består av røsslyngheier
med innslag av blåbærbjørkeskog. Røsslyngheiene nord for Eiken
har ofte en fuktigere utforming med innslag av dvergbjørk.

Barskog, med furu som viktigste treslag, er vanlig i de midtre

deler av vassdraget. Størst arealer med furuskog fins i områdene

like nord og øst for Eiken. Grana har her sin naturlige vestgrense
med spredte forekomster. Tregrensa varierer med avstand til

kysten, og i de ytre områder ligger den på ca 350 m o.h. I de
indre områdene går den opp til omtrent 700 m o.h.

Vannvegetasjonen er relativt godt utviklet i de grunnere
innsjøene syd for Rossevatn, med spesielt stort innslag av
flaskestarr, botnegras, flotgras og gul nøkkerose. De
høyereliggende innsjøende nord for Eiken har gjennomgående
en fattig vannvegetasjon.

Blåtopp dominerer både på hellende bakkemyrer og i
strandsonen langs elver og innsjøer.

9



3 Materialeog metoder

Innsamlingav materialetforegikk i periodene10-11/6 og 18-19/8
i 1998 og 11-12/6 og 17-18/8 i 1999. Dissedatoene sammen-
faller med tidspunktene for prøvetaking i 1978.

Det foreligger kvalitative planktonprøver fra seks innsjølokali-
teter: Gaukdalsvatn, Hellevatn, Skolandsvatn,Lygne, Rossevatn
og Gletne (tabell 1). Det ble tatt to håvtrekkfra bunn og opp til
overflate (maskevidde90 mm). I littoralsonen ble det tatt 1-4
håvtrekk (maskevidde 90 mm) avhengig av variasjon i
substrat/vannvegetasjon.Det ble lagt vekt på at dominerende
substrat/vannvegetasjonvar representert.

Ved bearbeidingav krepsdyrmaterialetble minst 200 individertalt
opp med tanke på å få et inntrykk av tettheten, samt for å få et
bilde av mengdeforholdet mellom artene. Restenav prøveneble
deretter gjennomgått for at eventuelt sjeldne arter skulle bli
registrert. Vannloppene (cladocerene)er bestemt ved hjelp av
Smirnov(1971), Flbssner(1972) og Herbst (1976), mens hoppe-
krepsene (copepodene) er bestemt ved hjelp av Sars (1903,
1918), Rylov (1948) og Kiefer (1973, 1978). Nauplier og
copepoditter er ikke artsbestemt.

Krepsdyrmaterialetinnsamlet i 1978 og 1999 er analysert med

Detrended Correspondence Analysis (DCA) (Hill 1979, Hill &

nina ..-Jppel-agsn-Le;o,nr-r;7C7

Gauch1980) med programmet CANOCO(ter Braak1987, 1990).
Ordinasjon er gjort på forekomst/fravær data for artene i de
enkelte prøver. DCA arrangerer artslistene slik at de med lik
artssammensetningblir liggende nær hverandre når resultatet
plottes i et aksekors,mensartslistermed ulik artssammensetning
blir liggende lengre fra hverandre i plottet. Da forskjeller i
artssammensetning mellom stasjonene gjenspeiler forskjeller i
miljøet, vil aksene i plottet representere underliggende
miljøvariabler.Sureog nøytrale referansevannfra Bjerkreimvass-
draget (1996-99) er inkludert i analysen da analyser av dette
materialetviste at 1-aksener sterkt korrelert med pH (Walseng&
Sloreid2000).

Bunndyrundersøkelsenomfattet 12 elvestasjonerhvorav 11 ble
prøvetatt i 1978 (tabell 1). Ny stasjon i 1998 er stasjonen ned-
strømsGletne. Det foreligger også bunndyrprøverfra de samme
seksinnsjøersom ble undersøktmed hensyntil krepsdyr.

I både rennendeog stilleståendevann ble det tatt roteprøverfra
et representativt substrat for den enkelte lokalitet (1-8 min).
Prøveneble konservert på etanol og seneresortert under lupe.
Snegl,døgnfluer, steinfluer og vårfluer, som er grupper der tåle-
grensene med hensyn til forsuring er godt kjent (Fjellheim &
Raddum 1990, Lien et al. 1991), ble bestemt til art. Forsurings-
indeksene er beregnet etter Fjellheim & Raddum (1990) og
Kroglund et al. (1994). Verdien 1 viser et bunndyrsamfunn som
ikke er forsuringsskadet, mens verdien 0 viser et sterkt skadet
samfunn.

Tabell 1
Noen karakteristiske data vedrørende de undersøkte lokalitetene.
Some characteristic data for the investigated sites.

nr
no

navn
name

h. o. h.

m a.s.l.

UTM (32V)

UTM (32V)

1 LyngdalselvaI 10 LK876 493

2 LyngdalselvaII 55 LK939 593

3 LyngdalselvaIII 175 LK963 727

4 Storåni I 320 LK904 892

5 Storåni II 366 LK892 904

6 MøskaI 2 LK864 483

7 MøskaII 200 LK844 537

8 Hidreskog 300 LK853 632

9 Lautjønnbekken 180 LK955 732

10 Gletnebekken 370 LK982 742
11 Landdalen 200 LK964 836
12 Faråni 400 LK899 909




Gaukdalsvatn 337 LK870 635
Il Hellevatn 211 LK840 557
III Skolandsvatn 4 LK860 490
IV Lygne 188 LK960 825
V Rossevatn 340 LK897 907
VI Gletne 321 LK988 780

dyp (m)
depth (m)

20

35
35

40

10

35

areal (km2)

areal (km2)

0,88
1,00
0,31

7,25

0,25

1,80

år
year

1978/98
1978/98
1978/98

1978/98

1978/98
1978/98

1978/98
1978/98
1978/98

1999

1978/98
1978/98

1978/99
1978/99
1978/99

1978/99

1978/99
1999
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4 Kalkingog kalkingsmål

Kalkingen av Gletne startet i 1988 med innsjøkalking. Vannet er

siden blitt kalket årlig. Det foreligger imidlertid få data med

hensyn til kalkmengder og pH-utvikling i vannet.

Hovedvassdraget er siden 1991 kalket ved hjelp av en kalkdoserer

plassert rett oppstrøms innløpet til Rossevatn (figur 4). I 1999

brukte dosereren 2378 tonn NK3 (86% CaCO3) (Kaste 2000).

Vannkvalitetsmålet er satt til at Lygne samt Lyngdalselva

nedstrøms Kvåsfossen til enhver tid skal ha pH over 5,5 og

alkalitet (Alk-E) over 20 mekv/I. Det biologiske målet er å sikre

tilstrekkelig god vannkvalitet til at aure kan leve i Lygne og i

kalkede innsjøer i nærområdet. Sjøaure skal kunne leve og

reprodusere nedstrøms Kvåsfossen.

Figur 4. Kalkdosereren ved Rossevatn.

The lime doser at Lake Rossevatn.
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5 Resultaterog diskusjon

5.1 Vannkjemi

Med unntak av de to nederste stasjonenei Møska var pH i de
ukalkete delene av Lyngdalsvassdragetunder 5,0 i 1998 (figur

5, vedlegg 1). Ved den nederste stasjonen i Møska, rett
oppstrømssamløpmed Lyngdalselva,var pH 5,04 i juni og 5,12 i
august.Ved Hidreskog,somer den øverstestasjoneni Møska,var
pH henholdsvis 4,85 og 4,89. Under snøsmeltingen er sann-
synligvispH i hele Møskaunder 5,0. Det er vanskeligpå grunnlag
noen få enkeltmålingerå sammenlignemed situasjoneni 1978. I
forbindelse med overvåkingenav sur nedbør (SFT2000) er det
registrert en svakbedring av pH på begynnelsenav 90-tallet, og
det er rimelig å anta at dette også har vært tilfelle i Møska.

I de øvre deler av hovedvassdrageter det fortsatt meget surt, og
i hovedelvaoppstrømskalkdosererenble det målt 4,60 i juni og
4,64 i august 1998. I Farånisom er den størstesidegreneni den
øvre delen av vassdraget,var tilsvarende pH, 4,67 og 4,69. På
kalkingsmøtei Kristiansand2001 ble det hevdet at øvre deler av
Kvina og Lyngdalsvassdrageti dag hører til de mest forsurede
områdenepå heleSørlandet.Enkeltmålingenei 1998og 1999fra
Lyngdalsvassdragetbekrefter dette. I følge Kaste (2000) var
gjennomsnittet for referansestasjonenoppstrøms doserer 4,76
og 4,81 i respektive 1998 og 1999. Minimumsverdier de to
sammeårenevar henholdsvis4,68 og 4,55.

Landdalen,som drenerer områdene øst for Lygne,hadde lavest

pH i undersøkelsenfra 1978 (pH 4,6). Her ble det registrert noe
bedre vannkvalitet i 1998, da det ble målt 4,90 (juni) og 4,88
(august).

I de delerav hovedvassdragetder det harvært kalket siden 1992,
ble det registrert en markert bedring i pH. Lygnehadde pH 6,08
i juni og 6,48 i august. NIVAsmålingersammeår visteet snitt for
året ved utløp av Lygnepå 6,17, med pH 5,65 og pH 6,63 som
henholdsvis høyste og laveste verdi (Kaste 2000). pH i
Lyngdalselvasynker fra utløp av Lygne og ned til stasjonene
nedstrømsKvåsfossender pHvarierte mellom 5,65 og 5,91. NIVA
har en automatisk pH-logger ved Vegge, som ligger mellom
stajonene LyngdalselvaI og LyngdalselvaIl (Kaste 2000). Ti
ganger i løpet av 1999 ble det registrert pH under 5,5, mensdet
ved to anledninger i 1998 ble målt pH 5,0 ved Vegge.LaverepH
i nedre del av Lyngdalselvasammenlignetmed utløpet av Lygne
skyldestilsig av mange småsidebekkermed surt vann.

I Rossevatn,nedstrømskalkdosereren,ble det målt 6,6 og 6,4 i
respektivejuni og august.Vannetbærertydelig preg avat det blir
kalket rett oppstrøms. Et kalklignende belegg dekker vegeta-
sjonenog bunnsubstratet.

I 1978var Lautjønnpå vestsidenav Lygneenestelokalitet der pH
både i vannet og i utløpsbekken ble målt til over 5,0, dvs 5,2.
I 1998, dvs 20 år seinere,er situasjonen i utløpsbekken nesten
uendret med pH 5,24 i juni og 5,12 i august.

Gletne, som ikke var med i undersøkelseni 1978, hadde pH 6,1
i både juni og august 1999. I bekken nedtrøms vannet ble det
målt pH 6,2 i 1998.

1978 t:y

4%

• < 5,00

5,00 - 5,49

5,50 -5,99

411 > 6,00

F--

1998/99

Kalk-

doserer

4-

12

Figur 5.
pH målt i juni i henholdsvis
1978 og 1998/99.
pH measuredin June
respectivelyin 1978 and
1998/99.
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5.2 Krepsdyr

5.2.1 Variasjon i artsmangfold

Det er i 1978 og 1999 påvist tilsammen 49 krepsdyrarter,

henholdsvis 34 arter vannlopper og 15 arter hoppekreps
(vedlegg 2). Skolandsvatn, Hellevatn, Lygne og Gletne var
omtrent like artsrike (figur 6). Artsantallet varierte mellom 27 og
33 arter både i 1978 og 1999. Gaukdalsvatn hadde færrest arter.
Her ble det ikke registrert mer enn 20 arter.

Det ble funnet åtte nye arter for vassdraget i forhold til 1978, og
sammenligner en de fem lokalitetene som ble undersøkt begge
år, ble det registrert 11 nye arter. Av disse kan seks karakteriseres
som følsomme mot forsuring. To Daphnia-arter, D. cristata og D.
longispina (figur 7) var nye for Lygne i 1998. Begge er sjeldne
ved pH lavere enn 5,5. Den planktoniske rovformen Leptodora
kindti (figur 8) var også ny art i Lygne sammenlignet med 1978.
Denne er også følsom for lav pH og er bl a kommet inn i Nesvatn
etter kalking.

De to littorale krepsdyrartene, Camptocercus rectirostris og
Pseudochydorusglobosus, ble funnet Lygne i 1999. Begge er
karakterisert som relativt forsuringsfølsomme og er blant annet
blitt mer vanlig i Rore-vassdraget etter at det ble kalket (Walseng
et al. 2001).

Alona intermedia, som ble registrert i Hellevatn og Gletne i 1999,
ble i 1978 bare funnet i Lauvtjønn som den gang var det eneste
vannet i Lyngdalsvassdraget med pH over 5,0.

Artslistene for henholdsvis 1978 (fem vann) og 1999 (seks vann)
ble analysert ved hjelp av DCA—ordinasjon (jfr metodekapittelet)
(figur 9). For at det skulle bli et størst mulig spenn i
gradientlengde ble artslister fra et surt (Maudalsvatn) og et
nøytralt referansevann (Oslandsvatn), begge i Bjerkreimvas-

sdraget, inkludert i analysen. Nedveiing av sjeldne arter ble

benyttet. Forsommer og høstdata ble slått sammen da tidligere

Figur 7.
VannloppenDaphnia longispina (Sars1992).
ThecladoceranDaphnia longispina (Sars1992).

undersøkelser har vist at disse datasettene supplerer hverandre.
Erfaring fra andre undersøkelser som inkluderer lokaliteter med

variasjon i pH, har resultert i ordinasjonsplott der variasjonen lang

1-aksen er sterkt korrelert med pH.




35




Hellev.




30





25






Gaukdalsv.




Figur 6.

ro

r0

20


15




Antall registrertekrepsdyr (13





de undersøktevannenei




10




1978 og 1999.





Number of crustaceansin
the investigatedlakes
respectivelyin 1978and




5


0




1999 (cladoceransin blue,
copepodsin red).




1978 1999 1978 1999

hoppekreps

Skolandsv.
Lygne

Gletne 11.1 vannlopper

Rossev.

1978 1999 1978 1999 1978 1999 1999

13



nina cp!:ch agsr

/10

Figur 8.
VannloppenLeptodorakindti (Sars1992).
ThecladoceranLeptodorakindti (Sars1992).

DCA-ordinasjon resulterte i at 31,6% av variasjonen i
artssammensetningeni materialet kunne forklaresav de to første
aksene.At 1-aksener korrelert med pH, går fram ved at de to
referansevanneneOslandsvatnog Maudalsvatn plassererseg i
hver ende av denne aksen.Akselengdener riktignok ikke lenger
enn 1,53, men i og med at den helt tydelig reflektererpH, har vi
valgt å bruke DCA og ikke CCA som hadde vært et alternativ.
Med unntak av Lygne 99 plasserer alle lokalitetene fra
Lyngdalsvassdragetseg i den sure enden av 1-aksen. Gletne
ligger riktignok noe nærmereden nøytraleenden av 1-aksenenn
de øvrige. Det fins ikke førdata fra denne lokaliteten så det er
usikkert hvor denne lokaliteten ville plassert seg før kalking.
Korrelasjonenmellom 1-aksenog pH når alle kalkedevann med
unntak av Lygne er utelatt fra analysen,var meget signifikant
(r2=0,91)(figur 10). Korrelasjonener noe mindre når Gletne blir
inkludert i analysen(r2=0,71).Dette kan tolkes dithen at dette
vannet fortsatt har en fauna dominert av survannstolerantearter.
D. longispina,som var vanlig i planktonet, har riktignok kommet
inn som ny art etter at vannet ble kalket. Dersomogså Rossevatn
inkluderes i analysen, blir korrelasjonen r2=0,56, noe som kan
forklaresved at artsinventaret ikke gjenspeilervannets pH i dag.
Plottet som representerer vannet, blir da en outlayer i
diagrammet.

Figurenviser at Lygne har flyttet seg fra den sure enden og i
retning den nøytraleenden av 1-aksen.Dette er et resultat av at
flere forsuringsfølsomme arter har kommet inn etter kalking.
Fortsatt er det forskjeller i artssammensetningen mellom
Oslandsvatnog Lygne.Dette skyldesblant annet at Oslandsvatn
har flere forsuringsfølsommecopepoderenn Lygne.

Maudalsvatn (surt referansevanni Bjerkreimvassdraget)og de
sure referansevannenei Lyngdalsvassdragetligger relativt spredt
langs2-aksen,som har en akselengdepå 1,2. Artsrikdommen er
gjennomgående høyere i Lyngdalsvassdraget.Det er imidlertid
dårlig korrelasjon(r2=0,29)mellom artsrikdom og 2-aksen. Med

LYNGDALSVASSDRAGET 1978-1999

Skolandsv 99

Skolandsv 78
Hellev 99
Gaukd 99 Gaukd 78

Nøynale referansevann (Bjerkreim)

Sure referansevann (Bjerkreim)

Figur 9.

DCAordinasjonav
krepsdyrssammensetningen
Lyngdalsvassdraget
henholdsvis1978 og 1999
basertpå forekomst/fraværav
alle arter
DCAordination basedon
crustaceanspecies
(presence/absence)found in
RiverLyngdalsvassdragetin
respectively1978and 1999
(neutral referencelakesin
blue, acidified referencesin
red, both from the river
Bjerkreim)

Lygne 99

Gletne 99
Rossev 78

Lygne 78
Hellev 78
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Figur 10.
Korrelasjonmellom pH og
akse 1 (figur 9).
Correlationbetween pH and
axis 1 (figure 9).
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unntak av Hellevatn 1978 ligger alle vannene i Møska øverst
langs akse 2. Disse vannene skilte seg fra de øvrige i Lyngdals-

vassdraget i 1978 mht farge (Halvorsen 1981).

Rossevatn har ikke respondert på kalking slik som Lygne. Dette til

tross for at kalkdoserer ble etablert oppstrøms vannet i 1991.
Vannet er artsfattig med mange indifferente arter, det vil si arter
som ikke er kjent for å være verken spesielt tolerante eller spesielt
følsomme for forsuring. Vannet er preget av stor gjennom-
strømning. Slike vann er ofte karakterisert ved dårlig utviklete
planktonsamfunn, men kan ha en relativt rik littoralfauna
(Walseng & Halvorsen 1987).

Artsinventaret i Gletne er fortsatt dominert av survannstolerante
arter. Det fins dårlig med pH-data fra vannet, og det er derfor
usikkert hvorvidt det er fortsatt sure episoder som har resulert i at

flere forsuringsfølsomme arter har hatt problemer med å etablere

seg.

Med hensyn til de ukalkede vannene i Møska, Skolandsvatn,

Hellevatn og Gaukdalsvatn, er det en liten endring i
artssammensetning i retning av en noe mindre forsuringsskadd
fauna. Dette synliggjøres ved en svak forflytning mot den
nøytrale enden av akse 1. Datagrunnlaget er selvsagt alt for tynt
til å kunne trekke klare konklusjoner, men de observerte
endringer i artsinventar kan være en første respons på en noe
bedre vannkvaIitet.

5.2.2 Planktoniske krepsdyr

Planktonsamfunnene i de seks undersøkte vannene varierte fra
fem (tre vannlopper og to hoppekreps) i Gaukdalsvatn og til 11

arter i Lygne (syv vannlopper og fire hoppekreps) (figur 11,
tabell 2). Med unntak for Lynge var det små endringer fra 1978

til 1998. Foruten de tre forsuringsfølsomme artene, Daphnia
cristata,D. longispinaog Leptodorakindti, ble også Mesocyclops
leuckarti registrert i planktonet i Lygne i 1999. Sistnevnte art ble
kun funnet i littoralsonen i 1978 og er således ikke ny art for
vannet. I Møska økte antall planktoniske arter nedover i
vassdraget. I 1999 var det respektive fem arter i Gaukdalsvatn,
åtte arter i Hellevatn og ni arter i Skolandsvatn.

Samfunnene i alle vannene var dominert av vannloppen Bosmina

longispina og calanoiden Eudiaptomus gracilis. Vannloppene

Diaphanosoma brachyurum og Holopedium gibberum samt

hoppekrepsen Cyclops scutifer kunne også dominere. I

fortsettelsen følger noen kommentarer til enkeltarter.

Diaphanosoma brachyurum ble registrert i planktonet i alle
vannene med unntak av Gletne. I de tre vannene i Møska
forekom den tallrikt i august og den dominerte i Skolandsvatn
(44,0%) og i Gaukdalsvatn (12,8%). I Store Finntjern, som ligger
i Aust-Agder (Kaste et al. 1999), ble det funnet størst tetthet av
D. brachyurum i augustprøvene. I Lygne utgjorde den 1,1 % i
august. I 1978 utgjorde den til sammenligning 10,7%.

Det finns eksempler på at D. brachyurum har respondert
forskjellig på kalking. Hörnstrbm et al. (1992) fant i Sverige en
økning og tilbakegang av arten i like mange vann. I Store
Finntjern gikk arten tilbake etter kalking, mens i de to

nabovannene, Skuggetjern og Lille Finntjern, økte tettheten til D.
brachyurum etter kalking (Sandøy 1984). D. brachyurum er også

i mange vann i Sverige funnet i større tettheter etter kalking
(Naturvårdsverk 1981, Eriksson et al. 1982, Eriksson et al. 1983).

I Gårdsjön var dette den av de nye artene som økte raskest i antall
etter kalking. Allerede sommeren etter kalking dominerte den i
planktonet (Svensson et al. 1995). En viktig grunn til at denne
arten økte i antall til tross for at det samme også var tilfelle for
predatorer som svevemygg og vannteger, er sannsynligvis dens
evne til å unnslippe disse (Drenner & McComas 1980). Den er
også registrert som ny etter kalking (Hbrnström & Ekström 1986).
Grunnen til tilbakegang av D. brachyurum i Lygne er vanskelig å

vurdere ut i fra datagrunnlaget som foreligger, og ut i fra
erfaringer fra andre vann som har vært kalket.

Holopedium gibberum, også kjent som gelekreps, manglet helt

i Lygne og Rossevatn. Arten utgjorde små andeler i Rossevatn i

1978, mens den dengang også manglet i Lygne. Størst tetheter
av arten ble registrert i Skolandssvatn og Gaukdalsvatn. Den var
dominant i begge vannene i juni. I Gaukdalsvatn dominerte den

også i august. Arten regnes som kalkskyende og i undersøkelser
fra bl a Bjerkreimvassdraget har arten gått tilbake etter kalking.

Ceriodaphniaquadrangula ble kun påvist i Rossevatn (0,3%). I


1978 ble den bare funnet i Lauvtjønn der den dominerte totalt i

høstprøvene (82,3%). Lauvtjønn var den av de undersøkte lokali-
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Antall planktoniske krepsdyri
1978 og 1999.
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Tabell2
Planktonsamfunnenessammensetningi 1978 og 1999 (+ registrert).
Compositionof the zooplankton in 1978and 1999 (+ found).

lokalitet

måned

Vannlopper

Lygne


juni

Lygne Rossev Rossev Skol.v

aug juni aug juni

Skol.v


aug

Hellev Hellev Gaukd. Gaukd. Gletne Gletne
juni aug juni aug juni aug

Diaphanosoma brachyurum (Liv.)T + 1,1




4,4 3,5 44,0 0,0 8,9




12,8




Sida crystallina (0.F.M.)









0,0
Holopedium gibberum Zaddach





11,0 4,5 1,7




12,4 10,3 3,7 1,3
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)





0,3







Daphnia cristata Sars




0,7








Daphnia longispina (0.F.M.) 2,2 8,2








0,3
Scapholeberis mucronata (0.F.M.)









Simocephalus vetula (0.F.M.)









Bosmina longispina Leydig 66,6 16,0 68,8 94,6 22,6 24,1 64,4 72,5 44,0 38,5 41,8 11,8
Polyphemus pediculus (Leuck.)




1,1




0,3







Bythoptrephes longimanus Leydig





0,0 +






Leptodora kindti (Focke) 0,9 0,4








Hoppekreps









Eudiaptomus gracilis Sars 2,7 49,3




36,9 8,6 29,2 14,9 31,1 38,5 22,6 3,3
Mixodiaptomus laciniatus









Heterocope saliens (Lillj.)





0,3 + 3,5 0,2 6,2 + 0,3 0,2
cal naup

cyclopoida
2,7 11,0 25,8




13,7 0,8 1,2 1,1 5,4




9,0 5,7

Cyclops abyssorum S.L.






0,0






Cyclops scutifer Sars 21,8 10,3 2,7 0,6 2,2 0,4 0,0 1,4




21,7 17,0
Mesocyclops leuckarti (Claus)




0,4






0,0





naup 3,1 1,8 2,7




9,4 17,7




0,9 0,8




0,9 60,3

Totalt ant ind 2252 14101 186 1575 3711 13303 6923 4371 24100 5071 6550 3001
trekklengde 40 40 14 10 25 35 35 30 16 20 35 29
ant ind pr m3 797 4992 188 2230 2102 5382 2801 2063 21329 3590 2650 1465

16
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina oppdi-agsme.ding 7G7

tene i 1978 med høyest pH. C. quadrangula er i Sverigebåde
registrert som ny art etter kalking (Naturvårdsverk 1981,
Hörnström et al. 1992) og som en art som har økt i antall
(Hultberg & Andersson1982, Alenås 1986).Tilbakeganger også
konstatert (Hillbricht-llkowskaet al. 1977, Hörnströmet al. 1992).

Daphnia longispina, som ble registrert i både Lygneog Gletne
i 1999, er tidligere ikke funnet i Lyngdalsvassdraget.I Lygne
forekom den forholdsvistallrikt og i august utgjorde den 8,0% av
planktonet. I Gletne var den mer sjelden og utgjorde kun 0,3 i
august. Herble den ikke påvisti juni. D. longispinaer vurdert som
en av de sikresteindikatorartene på en bedret vannkvalitet. Den
fins i omtrent halvpartenav vann med pH høyereenn 5,5. Det er
kjent at Daphniasp kan overlevei bunnsedimenteti mangeår og
egg kan klekkenårforholdene ligger til rette (Weideret al. 1997).
Dette forklarer hvorfor arten ofte respondererraskt på en bedret
vannkvalitet. Yndesdalsvatneter eksempel på et vann der D.
longispina har etablert seg etter kalking (Walsenget al. 1995). I
1999 ble den også påvist i Fyresvatnfor første gang (Walseng&
Bongard2000). Dette vannet ble kalket i 1997.

FraSverigeer det i flere lokaliteter dokumentert at Daphnia-arter
kommer inn etter kalking (Erikssonet al. 1982, Hultberg &
Andersson 1982, Hasselrotet al. 1984, Alenås 1986, Hörnström
& Ekström 1986, Hörnström et al. 1992). I vann der Daphniasp
er tilstede før kalking er det påvist økning i antall etter kalking
(Erikssonet al. 1983, Nyberg 1984, 1995).

Daphnia cristata ble registrert i Lygnei august og er liksom D.
longispina en ny art for vassdraget.D. cristata er utbredt over
hele landet fra Finnmark i nord til Jæren i sørvest(Walseng&
Halvorsen1996).Dener imidlertid vanligst i de sørøstligedelerav
landet. Somde fleste Daphnia-arteneer den følsom for forsuring
og er bare i noen få lokaliteter registrertved pH under 5,5. Den
er registrert i flere vann i Østfold etter kalking (Walseng& Hansen
1994). I Sverigeer den liksomD. longispinafunnet i StoraHårsjön
etter kalking (Appelberg 1995).

Bosmina longispina dominerte planktonsamfunnene i
Lyngdalsvassdragetbåde i 1978 og i 1999. Den er den vanligste
vannloppen i Norge, og i Sør-Norgeer den påvist i nesten alle
lokaliteter. Den formerer seg partenogenetisk i løpet av
sommermånedene,og antall individer kan derfor variere mye.

Arten er svært tolerant overfor ekstreme miljøer, og den er i
Nord-Sverigefunnet i en lokalitet med pH 3,3 (Vallin 1953). I
Norge er den funnet ved pH 3,9 i Nordmarka/Krokskogen
(Jørgensen1972). Arten opptrer med høy frekvens ved alle pH
verdier,med størstandelav lokalitetenenår pH ligger mellom 4,5
og 5,0. Ved pH lavereenn 4,5 avtar frekvensentil ca 60%.

Polyphemus pediculus ble påvist i planktonet i Lygne i både
1978 og 1999. I tillegg ble den også registrert planktonisk i
Skolandsvatn i 1999. Arten som er predator er vanlig i
littoralsonen der den kan forekomme i høye tettheter. Den er
imidlertid en planktonlittoral form dvs at den kan vandre ut i
pelagialenog også forekomme her. P pediculus er kommet inn
som ny art i bådeGårdsjön(Henrikson& Oscarson1984)og Store
Hårsjön (Eriksson et al. 1982) etter kalking. Under
eksperimentellebetingelser fant Arvola et al. (1986) arten kun
ved pH 5,0 eller høyere.

Bythothrepes longimanus er en stor rovform som ble funnet i
Lygne, Skolandsvatnog Hellevatn både i 1978 og 1999. Den
forekommer sjelden i store tettheter og den utgjorde aldri mer
enn 1,0% av planktonsamfunnet.Verkenfra Norge eller Sverige
foreligger det dokumentasjon på at denne arten er kommet inn
som følge av en bedret vannkvalitet. Forekomstentil arten i
Norgeviserat den er tolerant i forhold til lav pH og forekommer
også i mangevann med pH lavereenn 5,0 (figur 12).

Leptodora kindti ble funnet i Lygnebåde i juni og august 1999.
Denble ikke registrerti Lyngdalsvassdrageti 1978og er derfor ny
art for vassdraget.L. kindti er en stor planktonisk rovform som
sjeldener funnet i lokaliteter med pH under 5,5, og den er aldri
registrert i de sureste lokalitetene (pH < 4,5) (figur 12). Høyest
frekvens(20%) forekommer i vann der pH ligger mellom 7,0 og
7,5. Arten er hyalin (gjennomsiktig)og er favorisert i vann med
stor fiskepredasjon.Den er registrert som ny art i Nesvatnetter
kalking. I ti undersøkte innsjøer i midt-Sverigeble den registrert
som ny art i to vann mensden haddeøkt i antall i fire andreetter
kalking (Hörnstromet al. 1992).

Eudiaptomus gracilis manglet i Rossevatn1999. Med unntak
av Gletne var den dominerende copepode, og det var kun B.
longispina som forekom i større antall. Situasjonen var den
sammei 1978. Dominansav disseto arteneer megetvanlig i sure

30 001Bythotrephes longimanus (n=242)

% ee Leptodora kindti (n=128)

Figur 12.
Forekomst(%) av vannloppen
Bythotrepheslongimanusog
Leptodorakindti i forhold til
pH for 2500 undersøkte
lokaliteter i Norge.
Occurence(%) of the
caldoceransBythotrephes
longimanusand Leptodora
kindti relative to pH (data from
2500 localitiesin Norway).
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vann på Sørlandet.E.graciliser vanligst i vann med pH fra 4,5 til
5,0 der den er funnet i overkant av halvparten av lokalitetene.
Frekvensenavtar med økende pH, og den er funnet i vann med
pH opp til 7,97, i Transjøennær Gardermoen (Halvorsenet al.
1994). Interessanter det imidlertid at pH 4,5 ser ut til å være en
nedregrensefor E. gracilis.Arvola et al. (1986) fant eggbærende
hunner ved pH 4,0, men ved pH 3,5 og 3,0 ble den ikke funnet.
Etter kalking er det i Sverige registrert både en økning
(Hörnström et al. 1992), en tilbakegang (Erikssonet al. 1982,
Alenås, Andersson et al. 1991, Hörnström 1992) og at
situasjonener uendret med hensyntil artensforekomst (Hultberg
& Andersson 1982, Henrikson et al. 1984, Hörnsträrn et al.
1992). Endringer i dominansforhold hos E. gradlis i forbindelse
med kalking må i første rekketilskrivesbiotiske forhold.

Heterocope saliens ble registrert i alle lokalitetene med unntak
av Rossevatn.Situasjonenvar den samme i 1978. Høyestandel
(6,2% ) ble funnet i Gaukdalsvatn i juni da vannet hadde pH
4,95. Heterocope saliens er en art som forekommer med klart
høyest frekvens i sure lokaliteter. Den er funnet i ca 70% av
vannforekomstenemed pH fra 4,5 til 5,0. Den er funnet ved pH
3,9 i Nordmarka/Krokskogen(Jørgensen1972)og i Løyningsvatn
nordøst for Nesvatnved pH 4,0 (Walseng& Halvorsen1988).
Frekvensenavtar med økende pH og ved pH høyereenn 7,0 er
den funnet i mindre enn 20 % av lokalitetene.

Cyclopsabbysorum ble påvist fåtallig i Skolandsvatni 1999. I
1978 ble den i tillegg også registrert i Rossevatn. I
Bjerkreimvassdragetdominerer arten i Svelavatn som liksom
Skolandsvatn og Rossevatner et vann med stor gjennom-
strømning. I Norge er den sjeldenfunnet ved pH under 5,5 (2%)
og aldri ved pH lavere ennn 4,5. Den er funnet i ca 10% av
lokalitetene med pH over 5,5.

Cyclopsscutifer manglet kun i Gaukdalsvatn.Den dominerte i
Lygne og Gletne mens den forekom fåtallig i Rossevatn,
Skolandsvatnog Hellevatn.I 1978 manglet den også i Rossevatn
mens den den forekom fåtallig i de øvrige vannene, dvs også i
Lygne.Den er vår vanligste planktoniske hoppekreps,og den er
utbredt over hele landet fra lavland til høyfjell. Den viser en
utrolig variasjoni livssyklus(Halvorsen& Elgmork 1976, Elgmork
1981, Elgmork 1985, Elgmork& Eie1989).

C. scutifer er er relativt tolerant overfor lav pH, men er aldri
funnet ved pH lavere enn 4,0. Den er funnet i seks vann i
Napetjernområdetnordøst for Fyresvatnmed pH 4,4 eller lavere
(Walseng& Halvorsen 1988). I vann med pH fra 4,5 til 5,0 er
arten funnet i ca 35% av lokalitetene. I pH-intervallet 5,0-7,0 er
den funnet i nesten60% av vannene.

I Nesvatn, Nisserog Fyresvatn,som er de tre store innsjøene i
Arendalsvassdraget,er det registrerten økning av C.scutiferetter
kalking (Walseng& Bongard 2000). Undersøkelseri Sverigehar
ogsåvist at Cyclopssp, sannsynligvisC.scutifer, i de fleste tilfeller
syneså være favorisert av kalking, og en økning i bestandener
ofte registrert (Naturvårdsverk 1981, Eriksson et al. 1983,
Hörnstrbm et al. 1992). Undersøkelserhar vist at arten bl a får
nedsatt eggproduksjonved lav pH (Arvolaet al. 1986).

Det vil være naturlig å konkludere med at funn av C scutifer i
Rossevatnsamt den markerte økningen i Lygnekan tilskrivesen
bedring av vannkvaliteten.

Mesocyclops leuckarti er mindre vanlig enn C scutifer. Den
forekommer ofte i grunne lokaliteter og i littoralsonen til større
innsjøer.Den ble registrert i planktonet i Lygne og Hellevatn i
1999. I 1978 ble den kun registrert i Lauvtjønn. I fylkene
Telemark,Aust- og Vest-Agderforekommer arten hyppigereved
gunstig pH enn i sure lokaliteter. I 155 vann med pH under 5,0 er
den registrert i 12%, mens den i lokaliteter med pH høyereenn
6,0 (30 lok.) er funnet i 37 % av lokalitetene.

5.2.3 Littorale krepsdyr

VannloppeneB. longispina, Chydorussphaericusog R pediculus
dominerte oftest i littoralsonen (vedlegg 3). Ved enkeltbesøkble
det også registrert dominans av Sida crystallina, Holopedium
gibberum og Alonopsis elongata. Blant hoppekrepsenevar det
kun Heterocopesaliens som kunne dominere, mens Eucyclops
serrulatusvar den som ble registrert i flest tilfelle. Skolandsvatn,
Hellevatn og Gletne var de mest artsrike vannene med i
underkant av 30 arter. Rossevatnvar den klart mest artsfattige
med kun 15 arter tilsammen.

I fortsettelsen følger en kommentar til littoralsamfunnene i de
enkelte vannene.

Lygne hadde et forholdsvis artsfattig littoralsamfunn bestående
av kun 19 arter, 15 vannlopperarterog kun fire hoppekrepsarter.
Detteer færre enn i 1978da det ble registrert28 arter.Blantarter
som ble registrert i 1978, men som manglet i 1999, er de
survannstolerantevannloppeneAlona rustica og Alonella exdsa
samt hoppekrepsen Diacyclops nanus. Vannloppen
Acantholeberis curvirostris,som også er kjent for å være svært
forsuringstolerant, ble funnet begge år.

Nye arter som kan settes i sammenheng med en bedret
vannkvalitet er vannloppeneCamptocercusrectirostris (figur 13)
og Pseudochydorusglobosus. Figur 14 viser de to artenes
forekomst i forhold til pH.

P pediculus dominerte i juni og august både i 1978 og 1999. I
1978 dominerte den bl a sammen med Alonella excisa som
manglet helt i 1999. Dette er en forsuringstolerant art som er
funnet i 70% av lokaliteter med pH under 5,0. I august 1999
dominerte den sammenmed Pleuroxustruncatus, som ble påvist
fåtallig i 1978, og som kan karakteriseressom en moderat
forsuringsfølsom art. Stor dominans av denne kan være en
direkte eller indirekte følge av kalkingen.

Rossevatnhaddedet mestartsfattige littoralsamfunnet med kun
11 vannloppearter og fire hoppekrepsarter. B. longispina
dominertre i juni mens C.sphaericusdominerte sammen med P.
pediculusom høsten.Vann med stor gjennomstrømning,slik som
Rossevatn,har ofte et rikt littoralsamfunn (Walseng& Halvorsen
1987). I 1978 var artsrikdommen noe større, 21 arter (16 arter
vannlopper og fem arter hoppekreps).Littoralfaunaen bestod av
arter som kan karakteriseressom indifferente i forhold til pH. Et
fattig krepsdyrsamfunn i Rossevatnkan være forårsaket av et
belegg som dekket vegetasjonenog bunnsubstratet i vannet.

Skolandsvatn hadde et forholdsvis rikt littoralsamfunn med 24
arter, 17 vannloppearter og syv hoppekrepsarter. Det totale
artsantallet var det samme i 1978. Survannstolerantearter som
A. curvirostris, A. rustica og D. nanus ble funnet begge år.
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Figur 13. VannloppenCamptocercus rectirostris (Sars1992).
ThecladoceranCamptocercus rectirostris (Sars1992).

Monospilus dispar, som kan karakteriseres som moderat følsom,
var ny art i 1999. Ellers ble ingen forsuringsfølsomme arter
registrert som nye i 1999.

Det var total dominans av R pediculus både i juni og august
1999. I 1978 var det total dominans av B. longispina i juni, mens
D. brachyurum dominerte sammen med B. longispina i august.

Hellevatn hadde det rikeste littoralsamfunnet med 29 arter, 22
vannlopperarter og syv hoppekrepsarter. Også i 1978 ble det
registrert mange littoralarter i vannet, tilsammen 26 arter (21
vannlopper og fem hoppekreps). De survannstolerante artene A.
curvirostris,A. rustica og D. nanus ble funnet begge år. Alona
intermedia er en moderat følsom art som var ny i 1999. Kun ett
av ca 80 funn av denne arten i Norge er gjort ved pH under pH
5,0. Hellevatn hadde pH henholdsvis 4,95 i juni og 5,23 i august
1999 dvs nær nedre grense for hva arten synes å tolerere.

Hellevatn hadde total dominans av B. longispina i juni og av

Alonopsis elongata i august. Situasjonen var den samme i 1978,

da det riktignok var noen flere arter som var dominante i august.

Gaukdalsvatn hadde det fattigste littoralsamfunnet av de tre

vannene i Møska med 18 arter, 13 vannloppearter og fem
hoppekrepsarter. De survannstolerante artene A. rustica og D.
nanus ble funnet begge år. Liksom i Skolandsvatn ble M. dispar
funnet i august.

Calanoiden H. saliens dominerte i juni, mens H. gibberum
dominerte i august. Begge artene er normalt vanligst i pelagialen.

B. longispina utgjorde i 1978 mer enn 50% ved begge besøk. I
august var i tillegg A. elongata dominant.

Gletne hadde et rikt littoralsamfunn med 27 arter, 20
vannloppearter og syv hoppekrepsarter. D. longspinable funnet i
littoralsonen og sammen med A. intermedia indikerer disse
artene små forsuringsskader. Survannsindikatoren A. rustica ble
imidlertid også registrert. I juni var det total dominans av
Acroperus harpae, en art som ikke var dominant i noen av de
øvrige vannene. I august var S. crystallina og B. longispina
dominerende arter.

Med hensyn til littorale vannlopper foreligger det så langt meget
sparsomt med opplysninger vedrørende reetablering av arter
etter kalking. Fra Gårdsjön foreligger det imidlertid littorale

prøver fra både før og etter kalking (Henrikson et al. 1984). Den
mest interessante slekten i forsuringssammenheng, Alona sp, er

her ikke bestemt til artsnivå. Acantholeberiscurvirostris,som er

en forsuringstolerant art (Potts & Fryer 1979), forsvant etter
kalking. Det samme var også tilfelle i Stora Holmavatten

(Hasselrot et al. 1984).

I Bowland Lake (Canada) ble det registrert økning av littorale
krepsdyrarter etter kalking (Keller et al. 1990). Blant artene som
kun ble registrert etter kalking, var bl a Acroperus harpae og
Alona guttata, som i Norge er regnet for å være relativt
forsuringstolerant.

10,0

%11ffi Camptocercus rectirostris (n=49)

1111111Pseudochydorus globosus (n=61)

7,5
Figur 14.
Forekomst(%) av
vannloppeneCamptocercus

rectirostris og
Pseudochydorus globosus i
forhold til pH for 2500
undersøktelokaliteter i
Norge.
Occurence(%) of the
caldoceransCamptocercus

rectirostris and
Pseudochydorus globosus

relative to pH (data from
2500 localitiesin Norway).
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5.3 Bunndyrfaunaen

5.3.1 Bunndyrfaunaen
i stillestående vann

Gletnevar representertmed flest bunndyrgrupper,tilsammen 16,
hvorav 14 både i juni og september (figur 15, vedlegg 4). De
eneste gruppene som manglet var buksvømmere og
ryggsvømmere. Dette er grupper som er følsomme for
fiskepredasjon.Rossevannhadde færrest bunndyrgrupper,seksi
juni og kun fire i september.I de øvrigevannenevarierte antallet
mellom 10 og 13.

Snegl (Lymnea sp) ble registrert i Gletne i juni. I
forsuringssammenhenger snegl sett på som en sikker indikator
på en bedret vannkvalitet. Den har også kommet inn etter
kalking av Audna, Vikedalselva og Bjerkreimvassdraget
(Scourfield & Harding 1958, Walseng & Nøst 1998). Mange av
igleartene er også assosiertmed en god vannkvalitet. Hundigle
(Erpobdellaoctoculata) og toøyet flatigle (Helobdellastagnalis),
som blant annet ble funnet Gaukdalsvann,synes imidlertid å
være relativt forsuringstolerante. Den førstnevnte er blant annet
registrert i Maudalsvatnet i Bjerkereimvassdaget som er
referansevannfor survannsituasjoneni dette vassdraget.

I 1978 ble det registrert muslinger i grabbprøver fra tilsammen
syv vann i vassdraget,hvorav flere av vannene måtte karakteri-
seressom sterkt forsuringsskadet.Artsbestemmelseav muslinger
i 1978 resulterte i tre arter som alle ble karakterisert som
forsuringstolerante. I 1998/99 ble ikke muslingerbestemt til art.

Det ble med sikkerhet registrert fem døgnfluearter i 1999
(vedlegg 5). Cloeon dipterum og C. inscriptum er nye arter for
vassdraget. Slekten Cloeon er vurdert som en følsom gruppe
(Raddum & Fjellheim 1984). I august var begge artene vanlig
forekommende i Gletne, mens det ble registrert tre individer C.
inscriptum i Lygne i august. Siphlonorusalternatus, Heptagenia
fuscogriseaog Leptophlebiasp er survannstolerantearter og ble
funnet både i 1978 og i 1999.

nina pJ csncng 7C7

Liksom i 1978 ble det i 1999 funnet få individer av steinfluer,
tilsammen 5 arter. Gletne og Lygne hadde fleste arter med
tilsammen fire. Ingen av artene kan karakteriseressom spesielt
forsuringsfølsomme.

Av vårfluer ble det registrert 17 taxa. Vårfluene ble ikke bestemt
til art i 1978 slik at det er ikke mulig å sammenlignede to årene.
Ingen av artene som ble funnet i 1999 kan karakteriseressom
sjeldne.Toleransei forhold til pH er lite kjent for vårfluer i stille-
ståendevann.

5.3.2 Bunndyrfaunaen i rennende vann

Antall grupper av invertebratervarierte mellom 10 og 13 ved de
12 elvestasjonene(vedlegg 6a og 6b). Døgnfluer var oftest
dominerende gruppe etterfulgt av steinfluer og vårfluer.
Muslinger (Bivalvia)var vanlig ved de to nederste stasjonene i
Lyngdalselvasamt i Storåni sør for Rossevann.Det ble registrert
to individer i Gletnebekken. Det ble ikke funnet muslinger i
lokaliteter med pH rundt 5,0 eller lavere (Møska, Faråni og
Storånioppstrømskalkdoserer).

Biller,både larverog adulte, ble funnet i store tettheter ved de to
nederste stasjonene i Lyngdalselvasamt i Lautjørnbekken og
Gletnebekken. Med unntak av Gletnebekken, som ikke ble
undersøkt i 1978, var biller dominerendegruppe ved de samme
stasjoneneogså i 1978.

Døgnfluer (Ephemeroptera)
I 1978 ble det kun registrert tre survannstolerantearter i vass-
draget hvoravto Leptophlebia-arter,L. vespertinaog L. marginata
samt Heptagenia fuscogrisea(figur 16). Disseartene var typiske
for sørlandsregionenpå 70- og 80-tallet. I en omfattende under-
søkelse fra Tovdalsvassdraget(Saltveit 1980) ble kun disse
registrert, og liksom i Lyngdalsvassdraget var det de to
Lebtophlebia-artenesom dominerte.

Tre nye arter, Baetis rhodani (figur 17), Cloeon sp og H.

sulphurea ble funnet i 1998 (vedlegg 7a og 7b). B. rhodani

(figur 18) var ny art ved alle stasjonersom var berørt av kalking

Lyngdalsvassdraget1999

Gletne

14

Gaukdv Skolandsv

16

Hellev

Lygne

Rossev

2


0
juni aug juni aug juni aug juni aug juni aug juni aug

Figur 15.
Antall bunndyrgrupper
representert i vannene.
Groupsof bottom dwelling
animals found in the lakes.
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Figur 16. Døgnfluen Heptagenia fuscogrisea.

Themayfly Heptagenia fuscogrisea.

og da med størst tettheter nedstrøms utløpet av Lygne. Også i
Gletnebekken som har hatt en gunstig pH på hele 90-tallet ble
det registrert store tettheter av arten. Interessant var også funnet
av mer enn hundre individer B. rhodani i Lautjønnbekken i
august. Her ble arten ikke registert i juni. Lautjønnbekken var den
av funnlokalitetene som hadde lavest pH, 5,24 i juni og 5,12 i
august. Under snøsmeltingen og på forsommeren må vi anta at
pH har vært ennå lavere. Normalt regner en pH 5,5 som nedre
grense for arten (Raddum & Fjellheim 1984) slik at ut fra pH skulle
en ikke vente å finne arten i bekken. Den er imidlertid også
tidligere registrert ved pH ned mot 5,0, og det er rimelig å anta
at pH i løpet av sommeren kan ha vært mer gunstig enn det som
ble registrert under prøvetakingen i august. Det er kort avstand

Figur 17. Døgnfluen Baetis rhodhani.

Themayfly Baetis rhodhani.

fra hovedelva, som hadde høye tettheter av B. rhodani, og opp til

stajonen i Lauvtjønnbekken.

Cloeon sp, som også er ny art for Lyngdalsvassdraget, ble også
funnet i Lautjønnbekken, riktignok kun ett individ. Det er
vanskelig å forklare at denne arten, som normalt trivest best ved
pH over 6,0 (Raddum & Fjellheim 1984), ble funnet her.

Store tettheter av B. rhodani nedstrøms kalkdoserer og i Gletne-
bekken indikerer at pH er relativt stabil over året uten sure
episoder. Tettheten til arten var klart størst ved stasjonen

nedstrøms utløpet av Lygne der pH også var gunstigst.

Figur 18.
Forekomstenav døgnfluene
Baetis rhodani og Leptophlebia

sp i Lyngdalsvassdrageti 1978
og 1998.
Occurrenceof the mayflies
Baetis rhodani and
Leptophlebia sp in the River
Lyngdalsvassdragetin
respectively1978and 1998.

1978 1998/99

Leptophlebiasp

Baetisrhodani

Baetisrhodani/
Leptophlebiasp

Ingenav artene
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Steinfluer (Plecoptera)
Det ble registrert 12 arter steinfluer både i 1978 og 1998.
Lautjønnbekken var den mest artsrike med tilsammen ni arter, fire
arter i juni og syv arter i august. Høy artsrikdom tyder på at
bunnsubstratet er variert og tilbyr egnete nisjer for bunndyr.
Lautjørnbekken var den lokaliteten som hadde gunstigst pH i

1978, og er fortsatt den av de ukalkete lokalitene som har best

vannkvalitet. Høy artsrikdom av steinfluer i sure lokaliteter viser at
denne gruppen er generelt mindre forsuringsfølsom enn

døgnfluer (figur 19).

Diura nanseni, Nemoura avicularis og Leuctra digitata var nye

arter i 1998 (vedlegg 7a og 7b). Hvorvidt dette har
sammenheng med en bedret vannkvalitet i deler av vassdraget er
usikkert. N. avicularisble kun funnet i deler av vassdraget som er
påvirket av kalking, det vil si i Lyngdalselva nedstrøm utløpet av
Lygne. D. nanseni ble funnet i Lyngdalselva nedstrøms doserer

samt i Lautjønnbekken og Gletnebekken. Lautjønnbekken er ikke
påvirket av kalking, men skulle ha en akseptabel vannkvalitet for
en art som er registrert ned mot pH 5,0. L. digitata ble funnet i

Gletnebekken og i Storåni oppstrøms kalkdoserer. Funnet i
Storåni viser at arten er relativt forsuringstolerant.

Amphinemura standfussi,A. sulcicollisog Nemurellapicteti ble

funnet i 1978 men manglet i 1998. All disse tre artene er kjent
for å være forsuringstolerante og er funnet ned mot pH 4,5
(Raddum & Fjellheim 1984).

Vårfluer (Tricoptera)
Vårfluer ble kun artsbestemt i 1998 da det til sammen ble
registrert 16 arter. Størst artsrikdom ble registrert ved
Lyngdalselva Il med tilsammen ti arter. Den nederste stasjonen i
Møska hadde ni arter slik at artsrikdommen avhenger ikke bare
av surhetsgraden. De to øvre stasjonene i dette sidevassdraget
hadde imidlertid få arter.

Tre av artene som ble funnet, Hydropsychesiltalai, Lepidostoma
hirtum og Apatania stigmatella (vedlegg 7a og 7b) er vurdert
som moderat følsomme. H. siltalai var vanlig ved alle tre
stasjonene i Lyngdalselva, nederst i Møska samt i Gletnebekken.
At det ble funnet relativt mange individer av arten nederst i
Møska indikerer at arten tåler relativt lav pH. Det samme er også

tilfelle med L. hirtum som i tillegg til at den ble funnet i Møska,
også var vanlig i Faråni. Den tredje arten som er karakterisert som
moderat følsom, A. stigmatella, ble kun funnet ved stasjon Il i
Lyngdalselva, og da kun ett individ.

5.3.3 Bunndyrindeks

Indeks 1 (Walseng et al. 1995) er en forsuringsindeks som er

basert på toleransen til invertebrater etter følgende system: De
mest følsomme artene for forsuring gir indeks 1, moderate
følsomme arter 0,5, mens forsuringstolerante arter gir indeks 0,1

følge denne indeksen har alle stasjonene nedstrøms dosereren
indeks 1. Dette skyldes innslag av Baetis rhodani. Også
Lautjønnbekken har indeks 1. Steinfluen Leuctrafuscable funnet
fåtallig i Møska i 1978, mens den ble funnet tallrikt oppstrøms
doserer. 11998 ble det funnet små nymfer avL. digitata/fuscaved
de to øverste stasjonene i Møska, mens L. hippopus ble funnet
ved den nederste stasjonen. L. fuscaer karakterisert som moderat
følsom og gir derfor indeks 0,5. Det er et spørsmål hvorvidt
denne arten burde vært karakterisert som forsruringstolerant i og
med at den forekommer tallrikt i områder som hører til de mest

forsuringsskadete delene av Sør-Norge. Ertemuslinger, som i
følge indeks 1 tåler surhet ned mot 4,80, ble i 1978 funnet ved

lavere pH i indre deler av Lyngdalsvassdraget.

Indeks 2 (Raddum et al. 1988) inkluderer biotiske responser på
suboptimal vannkvalitet. Den legger vekt på forholdet mellom B.
rhodani og antall tolerante steinfluer for å avdekke begynnende
forsuringsskader i rennende vann. I lokaliteter med god
vannkvalitet er forhåndstallet mellom følsomme døgnfluer og
tolerante steinfluer nesten alltid > 1, mens den i pH-området 5,5
—6,0 synker raskt mot 0. Uten følsomme døgnfluer tilstede var
indeks 2 alltid 0 i 1978. I 1998 hadde alle tre stasjonene
nedstrøms Lygne samt Gletnebekken indeks 1. Det vil si, den
nederste stasjonen i Lyngdalselva hadde indeks 0,1 i juni, mens
den var 1,0 i august. pH var respektive 5,7 i juni og 5,9 i august.
NIVAs kontinuerlige pH-overvåkingsstasjon ved Vegge, som ligger
mellom de to nederste bunndyrstasjonene, registrerte 21 dager
med pH under 5,5. I både januar og mars ble det målt pH 5,0.

Tilførsel av surt smeltevann fra mange sidebekker bidrar til lave
pH-verdier. Dette er sannsynligvis den indirekte årsaken til at
indeks 2 var lav i juni ved den nederste stasjonen.

Steinfluer 1978/1998
12

0111978
10 • 1998

8


6

(i)
4
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0
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Figur 19.
Forekomstenav antall
steinfluarter i forhold til pH.
Occurrenceof plectoptera
relative tu pH.
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6 Konklusjon

Undersøkelsen av Lyngdalsvassdraget har vist at forsurings-
følsomme invertebrater har etablert seg i deler av vassdraget som
er kalket, både i rennede og stillestående vann. Undersøkelser fra

1978 viste at faunaen dengang bare bestod av forsurings-
tolerante arter. Lyngdalsvassdraget oppstrøms doserer samt
Møska har fortsatt betydelige forsuringsskader, og pH bekrefter
at denne delen av vassdraget hører til de mest forsurete delene

av Sørlandet i dag. Små endringer i krepsdyrfaunaen gir en liten
indikasjon på en mulig naturlig bedring i Møska, som ikke er

kalket.

7 Sammendrag

I 1973 ble Lyngdalsvassdraget midlertidig vernet i 10 år for at

naturvitenskapelige og andre interesser skulle utredes nærmere.
Som en følge av dette ble det i 1978 gjort undersøkelser av
invertebrater i rennende og stillestående vann som konkluderte
med betydelige forsuringsskader.

Storskalakalking med blant annet oppstarting av kalkdoserer, ble

igangsatt i 1991. I denne sammenheng startet DN overvåking av
vannkjemi og fisk for å kunne vurdere effekten av

kalkingstiltakene. I 1998/99 ble det også bevilget penger tii å
kartlegge invertebratfaunaen etter kalking.

Lyngdalsvassdraget har et nedbørfelt på ca 670 km2og ligger i sin
helhet i Vest-Agder fylke med sentrale deler innen kommunene
Lyngdal og Hægebostad.

Fra sitt utspring i fjellområdene mellom Åseral og Kvinesdal i nord
renner vassdraget sørover til utløp ved Lyngdal. Møska i vest er
største sidevassdrag med et nedbørfelt på ca 120 km2. Det renner
ut i Lyngdalselva få hundre meter før utløp i havet. Lygne er
største innsjø med beliggenhet sentralt i nedbørreltet.

Årsnedbøren er her betydelig og avtar noe ut mot kysten.
Mesteparten av nedbøren kommer i perioden august-desember

med oppunder 200 mm i snitt pr måned.

Nedbørfeltet ligger i sin helhet innenfor det sydnorske

grunnfjellsområdet. Tungt forvitrelige gneis og gneisgranitter

dominerer. Overflaten er sterkt bearbeidet av isen og danner et
kupert terreng med avrundede former. Vassdraget er relativt
fattig på løsmasser. Marin grense går ved 20-25 m, og
Skolandsvatn er eneste innsjø som ligger under denne.

Vassdraget er dominert av fattige vegetasjonstyper med innslag
av edelløvskog i nedre deler. Ellers er bjørka vanligste treslag og i
områdene over ca 400 m o.h. dominerer den helt. Barskog, med
furu som viktigste treslag, er vanlig i de midtre deler av
vassdraget. Tregrensa varierer med avstand til kysten, og i de ytre
områder ligger den på ca 350 m o.h. I de indre områdene går den
opp til omtrent 700 m o.h. Vannvegetasjonen er relativt godt

utviklet i de grunnere innsjøene syd for Rossevatn, med spesielt

stort innslag av flaskestarr, botnegras, flotgras og gul nøkkerose.

Undersøkelsen omfatter 12 elvestasjoner og seks vann:
Gaukdalsvatn, Hellevatn, Skolandsvatn, Lygne, Rossevatn og

Gletne. Nye stasjoner i 1998/99 er innsjøen Gletne, som er første
store vann i vassdraget som ble kalket (1988), samt elvestasjonen
nedstrøms vannet.

Innsamling av materialet foregikk i periodene 10-11/6 og 18-19/8
i 1998 og 11-12/6 og 17-18/8 i 1999. Disse datoene sammen-

faller med tidspunktene for prøvetaking i 1978.

Med unntak av de to nederste stasjonene i Møska var pH i de
ukalkete delene av Lyngdalsvassdraget under 5,0. I de øvre deler

av hovedvassdraget er det fortsatt meget surt, og i hovedelva
oppstrøms kalkdosereren ble det målt 4,60 i juni og 4,64 i

august. I Faråni, som er den største sidegrenen i den øvre delen
av vassdraget, var tilsvarende pH 4,67 og 4,69.
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I de deler av hovedvassdraget der det har vært kalket siden 1992,
ble det registrert en markert bedring i pH. Lygne hadde pH 6,08
i juni og 6,48 i august. I Rossevatn, nedstrøms kalkdosereren, ble

det målt 6,64 og 6,41 i respektive juni og august. Vannet bærer

tydelig preg av at det blir kalket rett oppstrøms, og et

kalklignende belegg dekker vegetasjonen og bunnsubstratet.

Gletne, som ikke var med i undersøkelsen i 1978, hadde pH 6,79
i juni og pH 6,76 i august 1999. I bekken nedtrøms vannet ble
det målt pH 6,2 i 1998.

Det er i 1978 og 1999 påvist tilsammen 49 krepsdyrarter,
henholdsvis 34 arter vannlopper og 15 arter hoppekreps. Det ble
funnet åtte nye arter for vassdraget i forhold til 1978, og
sammenligner en de fem lokalitetene som ble undersøkt begge
år, ble det registrert 11 nye arter. Av disse kan seks karakteriseres
følsomme mot forsuring. To Daphnia-arter, D. cristata og D.
longispina var nye for Lygne i 1998. Begge er sjeldne ved pH
lavere enn 5,5. Den planktoniske rovformen Leptodora kindti var

også ny art i Lygne sammenlignet med 1978. Denne er også

følsom for lav pH og er bl a kommet inn i Nesvatn etter kalking.

De to littorale krepsdyrartene, Camptocercus rectirostris og
Pseudochydorus globosus, ble funnet Lygne i 1999. Alona
intermedia, som ble registrert i Hellevatn og Gletne i 1999, ble i
1978 bare funnet i Lauvtjønn som den gang var det eneste
vannet i Lyngdalsvassdraget med pH over 5,0.

DCA-ordinasjon resulterte i at 31,6% av variasjonen i
artssammensetningen i materialet kunne forklares av de to første
aksene. 1-aksen var korrelert med pH. Med unntak av Lygne 99
plasserer alle lokalitetene fra Lyngdalsvassdraget seg i den sure
enden av 1-aksen. Gletne ligger riktignok noe nærmere den
neytrale enden av 1-aksen enn de øvrige. Når Gletne og
Rossevatn utelukkes fra ordinasjonsanalysen, var korrelasjonen
mellom pH og 1-aksen (r2=0,91). Korrelasjonen er 0,71 når
Gletne blir inkludert i analysen, og 0,56 når også Rossevatn taes
med.

Planktonsamfunnene i de seks undersøkte vannene varierte fra
fem (tre vannlopper og to hoppekreps) i Gaukdalsvatn og til 11
arter i Lygne (syv vannlopper og fire hoppekreps). Med unntak for
Lygne var det små endringer fra 1978 til 1998. I Møska økte
antall planktoniske arter nedover i vassdraget og det var
respektive fem arter i Gaukdalsvatn, åtte arter i Hellevatn og ni
arter i Skolandsvatn.

Samfunnene i alle vannene var dominert av vannloppen Bosmina
longispina og calanoiden Eudiaptomus gracilis. Vannloppene
Diaphanosoma brachyurum og Holopedium gibberum samt
hoppekrepsen Cyclops scutifer kunne også dominere.

Vannloppene B. longispina, Chydorus sphaericus og Polyphemus
pediculus dominerte oftest i littoralsonen. Ved enkeltbesøk ble
det også registrert dominans av Sida crystallina, Holopedium
gibberum og Alonopsis elongata. Blant hoppekrepsene var det
kun Heterocope saliens som kunne dominere, mens Eucyclops
serrulatus var den som ble registrert i flest tilfelle. Skolandsvatn,
Hellevatn og Gletne var de mest artsrike vannene med i

underkant av 30 arter. Rossevatn var den klart mest artsfattige
med kun 15 arter tilsammen.

Blant innsjøene var Gletne representert med flest bunndyr-

grupper, tilsammen 16, hvorav 14 både i juni og september. De
eneste gruppene som manglet var buksvømmere og
ryggsvømmere som begge er følsomme for fiskepredasjon.
Rossevann hadde færrest bunndyrgrupper, seks i juni og kun fire

i september. I de øvrige vannene varierte antallet mellom 10 og

13. Snegl (Lymnea sp), som ble registrert i Gletne i juni, er i

forsuringssammenheng sett på som en sikker indikator på en
bedret vannkvalitet. Det ble med sikkerhet registrert fem
døgnfluearter i 1999 hvorav Cloeon dipterum og C. inscriptum er
nye arter for vassdraget. Av steinfluer og vårfluer ble det

registrert respektive fem og 17 taxa.

Antall grupper av invertebrater i rennende vann varierte mellom

10 og 13 ved de 12 elvestasjonene. Døgnfluer var oftest
dominerende gruppe etterfulgt av steinfluer og vårfluer.
Muslinger (Bivalvia) var vanlig ved de to nederste stasjonene i
Lyngdalselva samt i Storåni sør for Rossevann.

Tre nye døgnfluearter, Baetis rhodani, Cloeon sp og H. sulphurea
ble funnet i 1998. B. rhodani var ny art ved alle stasjoner som var
berørt av kalking. Ved alle fire stasjonene nedstrøms kalkdoserer

ble arten registrert og da med størst tettheter nedstrøms utløpet
av Lygne. Også i Gletnebekken, som har hatt en gunstig pH på
hele 90-tallet, ble det registrert store tettheter av arten. Store
tettheter av B. rhodani nedstrøms kalkdoserer og i Gletnebekken
indikerer at pH er relativt stabil over året uten sure episoder.

Det ble registrert 12 arter steinfluer både i 1978 og 1998.
Lautjønnbekken var den mest artsrike med tilsammen ni arter, fire
arter i juni og syv arter i august. Høy artsrikdom av steinfluer i
sure lokaliteter viser at denne gruppen er generelt mindre
forsuringsfølsom enn døgnfluer. Diura nanseni, Nemoura
avicularis og Leuctra digitata var nye arter i 1998.

Det ble registrert 16 vårfluearter. Størst artsrikdom ble registrert
ved Lyngdalselva Il med tilsammen ti arter. Tre av artene som ble
funnet, Hydropsyche siltalai, Lepidostoma hirtum og Apatania

stigmatella er vurdert som moderat følsomme. H. siltalai var
vanlig ved alle tre stasjonene i Lyngdalselva, nederst i Møska samt
i Gletnebekken.

Bunndyrindeks 1 og 2 indikerer begge at det ikke er
forsuringsskader verken nedstrøms kalkdoserer eller i Gletne og
Gletnebekken. I de ukalkede delene av vassdraget er det fortsatt
forsuringsskader.
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Vedlegg I
pH i Lyngdalsvassdraget.
pH in River Lyngdalsvassdraget.





nina

nr (no) navn (name) 1978 1978 1998 1998 1999 1999




jun aug jun aug jun aug

1 Lyngdalselva I 4,80 5,10 5,70 5,91




2 Lyngdalselva II 4,80 5,10 5,65 5,83




3 Lyngdalselva III 4,70




5,64 6,19




4 Storåni I 4,80




6,20 6,04




5 Storåni II




4,60 4,60 4,64




6 Møska I 4,80 5,00 5,04 5,12




7 Møska II 4,80 4,80 4,88 5,04




8 Hidreskog 4,70 4,80 4,85 4,89




9 Lautjønnbekken 5,20 5,20 5,24 5,12




10 Gletnebekken




6,15 6,20




11 Landdalen 4,60 4,60 4,90 4,88




12 Faråni 4,70 4,70 4,67 4,69




I Gaukdalsvatn 4,70 4,80




4,98 5,22

II Hellevatn 4,80 4,80




4,95 5,23

III Skolandsvatn 4,80 4,80




4,99 5,33

IV Lygne 4,70 4,70




6,08 6,45

V Rossevatn 4,70 4,70




6,64 6,41

VI Gletne





6,79 6,76
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Vedlegg 2
Krepsdyrarterregistrert i Lyngdalsvassdrageti 1978 og 1999.
Crustaceansfounnd in RiverLyngdalsvassdragetrespectivelyin 1978and 1999..




1978 1999 1978 1999 1978 1999 1978 1999 1978 1999 1999
Lokalitet Gauk.v Gauk.v Hellev Hellev Skol.v Skol.v Lygne Lygne Rossev Rossev Gletne

Vannlopper








Diaphanosoma brachyurum (Liv.)T x x x x x x x x x x




Sida crystallina (0.F.M.) x x x x x x x x x x x
Holopedium gibberum Zaddach
Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)
Daphnia cristata Sars
Daphnia longispina (0.F.M.)

x x x

x

x

x

x

x

x




x

x

x

x

x

x

x


x
Scapholeberis mucronata (0.F.M.)
Simocephalus vetula (0.F.M.)

x




x

x

x x x x

x

x x x x

Bosmina longispina Leydig
Acantholeberis curvirostris (0.F.M.)
Drepanothrix dentata (Eur&I)
Iliocryptus sordidus (Li.v.)
Streblocerus serricaudatus (Fisch.)

x x x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x x x x x

Acroperus harpae (Baird) x x x x x x x x x x x
Alona affinis (Leydig) x x x x




x x x x x
Alona guttata Sars
Alona intermedia Sars




x x x

x

x




x x




x

x

Alona rustica Scott x x x x x x x




x




x
Alonella excisa (Fischer) x




x x x x x




x x x
Alonella nana (Baird) x




x x x x x x x




x
Alonopsis elongata Sars
Camptocercus rectirostris Schoedler
Chydorus latus Sars
Chydorus piger Sars

x x


x

x x x x

x

x

x x

x

x x x

x

x

Chydorus sphaericus (0.F.M.) x x x x x x x x x x x
Eurycercus lamellatus (A.F.M.)




x x x




x x x x x
Graptoleberis testudinaria (Fischer)
Monospilus dispar

x
x




x
x

x

x

x




x




x

Pleuroxus truncatus (0.F.M.)
Pseudochydorus globosus (Baird)




x




x x x x

x




x

Rhynchotalona falcata Sars x x x x x




x x x x x
Polyphemus pediculus (Leuck.)




x x x x x x x x x x
Bythoptrephes longimanus Leydig
Leptodora kindti (Focke)




x x x x x x

x





Hoppekreps









Eudiaptomus gracilis Sars x x x x x x x x x x x
Heterocope saliens (Lillj.)
cyclopoida

x x x x x x x x




x

Macrocyclops albidus (Jur.)




x




x




x x x




x x
Macrocyclops fuscus (Jur.)





x x x x x




x
Eucyclops serrulatus (Fisch.)
Eucyclops speratus (Lillj.)
Paracyclops affinis Sars
Cyclops abyssorum S.L.




x x x x

x

x

x

x

x

x


x

x
x


x

x


x

x

Cyclops scutifer Sars
Megacyclops gigas (Claus)
Megacyclops viridis (Jur.)
Acanthocyclops capillatus (Sars)
Acanthocyclops robustus Sars

x
x

x

x

x

x


x

x x x

x

x

x
x


x

x

x

x


x
Diacyclops nanus (Sars)
Mesocyclops leuckarti (Claus)

x x




x

x

x x x

x x

x




Antall arter vannlopper 14 14 22 24 20 19 19 20 17 14 21

Antall arter hoppekreps 4 6 6 9 8 9 11 7 6 6 7
Totalt antall arter 18 20 28 33 28 28 30 27 23 20 28
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Vedlegg 3
Litoralsamfunnets prosentvise sammensetning.
Composition (%) of the littoral crustaceans.

Lokalitet Lygne Lygne
dato juni aug

Vannlopper

Rossev Rossev Skol.v Skol.v
juni aug juni aug

Helle.v
juni

HeHe.v Gauk.v Gauk.v
aug juni aug

nina

Gletne Gletne

juni aug

Diaphanosoma brachyurum (Liev.)T





0,4 +




+




Sida crystallina (0.F.M.) 1,0 +




0,2 0,4 1,7 0,2 3,3 1,0 8,9 + 47,5
Holopedium gibberum Zaddach




+




0,7 61,5 + +

Ceriodaphnia quadrangula (0.F.M.)




+




0,6




Daphnia cristata Sars








Daphnia longispina (0.F.M.)








0,2

Scapholeberis mucronata (0.F.M.)




0,6




3,7




2,5 + 4,1




0,4

Bosmina longispina Leydig 14,6 8,0 64,9 2,0 6,4 5,6 85,5 3,3 2,0 1,5 0,9 12,6
Acantholeberis curvirostris (0.F.M.)





0,6




0,6




Drepanothrix dentata (Euren)






0,1




Iliocryptus sordidus (Liev.)






0,1




Streblocerus serricaudatus (Fisch.)






0,1





Acroperus harpae (Baird)




0,2 0,1 +




0,4 + 1,0




0,8 94,1 2,5
Alona affinis (Leydig) + 0,2




+





0,3




0,6 +




Alona guttata Sars




0,2






0,1 + 0,9 +




Alona intermedia Sars







+




+ +
Alona rustica Scott





0,2 6,9




0,6




+ +




Alonella excisa (Fischer)




0,1




0,2 0,4




0,1




+ +
Alonella nana (Baird)




0,3




+ 0,8




0,2




+ 0,5
Alonopsis elongata Sars 0,6 2,2 1,2




1,6 1,8 0,2 80,8 1,3 5,1 2,7 2,6
Camptocercus rectirostris Schoedler




0,5








Chydorus latus Sars






0,4





+




Chydorus piger Sars






0,1





+ + +
Chydorus sphaericus (0.F.M.) + 10,2 12,0 67,8 3,3 1,3 + 0,8 +




0,6 2,6
Eurycercus lamellatus (A.F.M.) + +




+





0,9




+ 0,5
Graptoleberis testudinaria (Fischer)






0,4




0,1





0,5
Monospilus dispar






0,1





0,6




Pleuroxus truncatus (0.F.M.) 0,3 39,8





1,3






+
Pseudochydorus globosus (Baird)




+








Rhynchotalona falcata Sars + +






0,1




1,9 0,1 0,5
Polyphemus pediculus (Leuck.) 74,5 29,6 3,5 26,3 87,3 68,2 + 0,4




+ 0,2 1,3

Hoppekreps









Eudiaptomus gracilis Sars




7,4




0,4




+




0,3 0,6 0,5 0,6
Heterocope saliens (Lillj.) +





+




13,5 1,1 94,3 13,6




+
cal naup




0,6





0,4





+




cal cop
cyclopolda






0,4






Macrocyclops albidus (Jur.) +




0,4




0,1 0,6 +




+ + 0,5
Macrocyclops fuscus (Jur.)




+





0,7 +





+
Eucyclops serrulatus (Fisch.) 3,5 0,3 5,1 + + 0,3




+




0,5 + +
Paracyclops affinis Sars




+




0,4






Cyclops abyssorum S.L.









Cyclops scutifer Sars +








+ +
Megacyclops gigas (Claus)




+








Megacyclops viridis (Jur.)







+





Acanthocyclops robustus Sars






+ 0,2




+




Diacyclops nanus (Sars)






0,3




0,1 0,2 0,2




Mesocyclops leuckarti (Claus)
naup 0,2





2,8




0,7




0,3 + 20,8
cycl cop (1-111) 5,1




12,8




1,4 +




0,2 2,7 0,3 6,0

tot ant ind 57640 64609 7523 45607 4855 711 35320 1399 29903 1074 29270 12149
m 10 10 10 10 10 8 10 5 10 5 10 10
ant ind pr m3 81272 91098 10607 64305 6845 1253 49801 3945 42163 3028 41270 17130
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Vedlegg 4
Bunndyr i stilleståendevann i Lyngdalsvasdrageti 1999.
Bottomdwelling animalsin lakesof RoverLyngdalsvassdraget.

år
lokalitet

jun

Gauk.v

jun

Hellev.

jun

Skol.v

jun

Lygne

jun

Rossev

jun aug aug
Gletne Gauk.v Hellev.

aug

Skol.v

aug

Lygne

aug

Rossev

aug

Gletne

Rundormer (Nematoda) 3 1 1 3




3




3




4
Fåbørster (Oligochaeta) 90 4 7 14 750 58 127 18 16 255




261
Igler (Hirunidea) 3




1 16 5




31




1
Snegl (Gastropoda)





11





Muslinger (Bivalvia)





2 1




5

Midd (Hydracarina) 3 5 13 12




5




11 80




17
Øyenstikkere (Odonata)




10 1




2




2




2
Døgnfluer (Ephemeroptera) 276 133 24 2 3 23 1 16




9




77
Steinfluer (Plecoptera) 5 5 1




8 2




2




15
Buksvømmere (Corixidae)




11 19 1




4 53 266 1




Ryggvømmere ()




1




1




BiIIer (Coleoptera) 5 19 20 1 3 65 14 20 19 40 58 177
Fjærmygg (Chironomidae) 321 29 206 35 880 171 224 169 266 1370 17 434
Sviknott (Ceratopogonidae) 26




22 2




504 5 3 5 15




63
Tovinger ind. (dipt. ind.) 19 4 9 9 1 55 91 5 5 85 20 13
Vårfluer (Trichoptera) 19 6 6 13




58 98 35 13 5 8 27
Fisk 4





1






Antall grupper 13 11 12 10 6 14 13 10 12 10 4 14
Antall dyr pr min spark 258 76 110 31




322 195 325 203 630




365
min 3 3 3 3




3 3 1 3 3




3
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Vedlegg 5
Døgnfluer, steinfluer og vårfluearter I seks vann I Lyngdalsvassdraget 11999.
Species of ephemeroptera. plecoptera and tricoptera in six lakes in River Lyngdalsvassdraget in 1999.

Døgnfluer

jun aug jun
Gauk.v Gauk.v Hellev

aug

Hellev

jun aug
Skol.v Skol.v

jun

Lygne

aug

Lygne

jun

Rossev

aug

Rossev

jun aug
Gletne Gletne

Siphlonurus spp.




1






Siphlonurus alternatus




1




1




7

Clo&m dipterum








6

Cloêon inscriptum






3




52

Heptagenia sp






1




Heptagenia fuscogrisea





1




2




Leptophlebia sp




13






Leptophlebia vespertina 300 1 260




21




1




20




Antall arter 1 1 1 2 2




1 3 2




1 3

Steinfluer








Amphinemura RIS, 1902









Amphinemura borealis








1




Amphinemura sulcicollis








1




Nemoura cinerea 3 2 4







3 2

Nemurella pictetii 2








4 6

Leuctra sp





1






1

Leuctra fusca






2






Antall arter 2 1 1




1 1





4 3

Vårfluer









Oxyethira spp.









2

Polycentropus flavomaculatus 1 80




13 1







Plectrocnemia conspersa




2




1






1




Holocentropus dubius




1 1 1




7





1




Agrypnia spp.





19




1




3





2

Potamophylax cingulatus








1 1

Limnephilidae







2




6




Limnephilus spp. Art 1





2







Limnephilus spp. Art 2





1




1





5




Limnephilus spp. Art 3 5




1








Limnephilus spp. Art 4 1









Limnephilus centralis




2








Limnephilus rhombicus 7




1








Halesus radiatus 1









Tribe chaetopterygini








12




Fam. Leptoceridae




2





3






Athripsodes spp









8
Athripsodes cinereus 2 13







1




Mystacides azurea






9





26




Mystacides spp.









10

antall arter 6 5 4 5 2 4 1 2




1 7 5

Totalt antall arter 9 7 6 7 5 5 2 5 2 1 12 11

32
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no  

Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten. 



nina

Vedlegg 6a
Bunndyr i rennende vann i Lyngdalsvassdraget.
Bottomdwelling animalsin the streamsof RiverLyngdalsvassdraget.

lokalitet måned Lyng I

jun

Lyng I

aug

Lyng Il

jun

Lyng I Lyng Ill
aug jun

Lyng Ill Storåni I Storåni I Storåni il Storåni II Møska I Møska I
aug jun aug jun aug jun aug

Rundormer (Nematoda) 8




14




7 4




12




Fåbørster (Oligochaeta) 90 218 48 123 14 25 29 17 20 208




3
Muslinger (Bivalvia)




3 24 15




20 41




Midd (Hydracarina) 23 58




68 14 19 1 7




3 36 27
Spretthale (Collembola)






2 7




18




Øyenstikkere (Odonata)






3




Døgnfluer (Ephemeroptera) 10 160 119 191 446 138 45 101 49 42




6
Steinfluer (Plecoptera) 110 106 547 437 69 38 124 48 134 66




6
Mudderfluer (Megaloptera)








1

Biller larve(Coleoptera) 83 247 1333 1392 8 6 2 4




Biller adult (Coleoptera) 10 29 5 27




6





Fjærmygg (Chironomidae) 435 771 643 450 1049 319 72 388 77 266 1775 276
Sviknott (Ceratopogonidae)




24




124




4 4




18




Knott (Simulidae) 8 29




27




69 18 28 25 248 18




Svevemygg (Chaeborus)





14





1





Tovinger ind. (dipt. indet.) 98 15 167 82 248 13 20 23 15 18 71 15
Vårfluer (Trichoptera) 90 76 99 232 26 269 67 18 105 101 71 265

Antall dyr i prøven 963 1712 3008 3071 1998 901 409 686 436 965 2006 599

Vedlegg 6b
Bunndyr i rennende vanni Lyngdalsvassdraget.
Bottomdwelling animalsin the streamsof RiverLyngdalsvassdraget.

lokalitet
måned

Møska Il Møska il Hidresk Hidresk Lautjørnb Lautjørnb Gletneb Gletneb Land.e Land.e Faråni Faråni
jun aug jun aug jun aug jun aug jun aug jun aug

Rundormer (Nematoda)




25 35




3 19




1




2




Fåbørster (Oligochaeta)




19 6




48 208 60 29 32 25 18 34
Muslinger (Bivalvia)







2





Midd (Hydracarina) 28 6 13




14 76 162 112 17 12 2




Spretthale (Collembola)






9




1





Øyenstikkere (Odonata)




2 2





6





1




Døgnfluer (Ephemeroptera)




1 147 3 104 294 761 2 4 21 76
Steinfluer (Plecoptera) 22 174 53 165 186 889 762 384 214 95 386 1494
Mudderfluer (Megaloptera)




2




1






1 5
Biller larve(Coleoptera)





107 548 132 219




5 8
Biller adult (Coleoptera) 1





6 10 60 10




1




Fjærmygg (Chironomidae) 280 497 1767 957 37 397 150 296 66 109 204 562
Sviknott (Ceratopogonidae)




88




28




24




6




Knott (Simulidae) 134 37 18 35




189 30 24 13 21 14 201
Svevemygg (Chaeborus)




5








Tovinger ind. (dipt. indet.) 37 143 88 18 11 104 108 102 19 14 36 126
Vårfluer (Trichoptera) 109 342 142 335 59 156 30 34 25 46 62 361

Antall dyr i prøven 611 1246 2218 1657 503 2710 1794 1997 390 327 760 2868
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Vedlegg 7a
Arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer i rennende vann i Lyngdalsvassdraget 1998.
Species of ephemeroptera, plecoptera and trichoptera at 12 stream sites in River Lyngdalsvassdraget in 1999.

Stasjonsnr (site no)
Navn (name)
Måned (month)

Døgnfluer

1

Lyng I

jun

1

LyngI

aug

2

Lyng II


jun

2

Lyng II

aug

3 3
Lyng III Lyng III

jun aug

4 4 5 5
Storåni I Storåni I Storåni Il Storåni II

jun aug jun aug

6 6
Møska I Møska I


jun aug

Baetis rhodani 10 72 85 191 446 49 43 40




Cloeon sp








Heptagenia sulphurea






20 4




LEPTOPHLEBIIDAE




8







Leptophlebia sp






41




42




6

Leptophlebia vespertina





2




45




Antall arter 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1




1

Steinfluer








Diura nanseni




13




35




6






Isoperla sp




7







Isoperla grammatica





7







Siphonoperla burmeisteri









Taeniopteryx nebulosa




3




28





5




13




Brachyptera risi









Amphinemura borealis 55 3 29




62




99




80




3

Nemoura sp







19




3




Nemoura avicularis





7







Nemoura cinerea









Protonemura meyeri






1






3
Leuctra digitata\fusca 55




12





12




54





Leuctra digitata








46




Leuctra fusca




32




49




8 12 5





Leuctra hippopus




3




14





19




3




Antall arter 2 4 2 5 2 3 2 4 2 4




2

VÅRFLUER









Rhyacophila nubila 27 4 10 29 16 13 7 1




10




8
Oxyethira spp.




2




7





14





5
Wormaldia subnigra 5




1







Polycentropus flavomaculatus




11




7 5 188 20 2 53 76 7 199
Plectrocnemia conspersa




2




1 27




5 7




13
Holocentropus dubius






13 7




32 6




13
Neureclipsis bimaculata





1





11




18 13
Cyrnus trimaculatus






3






Hydropsyche spp.









Hydropsyche siltalai 27 15 74 22 1 27





36 5
Potamophylax cingulatus









Lepidostoma hirtum 27 4 10 4 0




3 1




7 8
Limnephilidae








1




Limnephilus spp.









Halesus radiatus







5





Apatania sp.









Apatania stigmatella





1







Tribe chaetopterygini









Fam. Leptoceridae




0 2 1 1




0




1 4




Athripsodes cinereus




3 1




27






Oecetis testacea 5




1







Adicella reducta









Antall arter 5 7 5 10 7 5 6 5 5 6 5 8
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Vedlegg 7b
Arter av døgnfluer, steinfluer og vårfluer i rennende vann i Lyngdalsvassdraget 1998.
Species of ephemeroptera, plecoptera and trichoptera at 12 stream sites in River Lyngdalsvassdraget in 1999.

Stasjonsnr(siteno)
Navn(name)
Måned(month)

Døgnfluer

7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12
MøskaII MøskaII HidreskogHidreskogLautjønnbLautjønnbGletnebGletnebLanddalenLanddalenFaråni

jun aug jun aug jun aug jun aug jun aug jun

12

Faråni

aug

Baetis rhodani





104 294 448




Clokfi sp




1






Heptagenia sulphurea








8

LEPTOPHLEBIIDAE







4




68
Leptophlebia sp




25






Leptophlebia vespertina




1





2




21




Antall arter




1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Steinfluer








Diura nanseni





26




23




Isoperla sp








Isoperla grammatica




19




14




11





Siphonoperla burmeisteri





2 9




2




39




Taeniopteryx nebulosa




46





26





38




Brachyptera risi








58




Amphinemura borealis 9 35 21 6 84 9 55




150




116




Nemoura sp





8







Nemoura avicularis









Nemoura cinerea








19




Protonemura meyeri




35




8




51




45





89
Leuctra digitata\fusca 2




32




82





54




154




Leuctra digitata






14






Leuctra fusca






34 41 133




19




Leuctra hippopus





6




17 14 23




38




89
Antall arter 2 3 2 4 4 7 5 5 3 3 5 2

VÅRFLUER









Rhyacophila nubila 33 34 14 17 2 12 8 26 10 25 6 35
Oxyethira spp.







2 1 2




Wormaldia subnigra





0







Polycentropus flavomaculatus 33 40 64 168 2 12 2 6 8 12 25 176
Plectrocnemia conspersa 11 20 14 34 0 6




6 5 3 105
Holocentropus dubius 22 34 21 101







Neureclipsis bimaculata 11




14 17







Cyrnus trimaculatus









Hydropsyche spp.




7





1






Hydropsyche siltalai






1 0





Potamophylax cingulatus





17







Lepidostoma hirtum









18
Limnephilidae








28




Limnephilus spp.









Halesus radiatus




14








Apatania sp.









Apatania stigmatella







0





Tribe chaetopterygini









18
Fam. Leptoceridae






1






Athripsodes cinereus









Oecetis testacea









Adicella reducta








2




Antall arter 5 5 6 5 5 3 5 5 4 5 4 5
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