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Referat
Jørgensen,I. & Eie,J.A. 1993. Utbredelsenav zooplankton, bunn-
dyrog fisk i innsjøerog dammerpåMosselhalvøya,Svalbard.-NINA
Forskningsrapport045: 1-25.

Enferskvannsbiologiskinvertering av 9 innsjøer,8 dammer og 3
bekker/elverbleforetatt sommeren1977.Det bleutført opplodding
av innsjøeri Mosselvassdraget,tatt målingerav fysisk-kjemiskepa-
rametreog tatt prøveravplanteplankton,zooplankton,bunndyrog
fisk. Lokalitetenehadde svært lavvanntemperatur gjennom som-
meren.I dammenekom temperaturenopp i 7,8 °C, i ikke brepåvir-
keteinnsjøer6,5 °Cog i desterktbrepåvirketeinnsjøene3,4 °C. De
brepåvirkete innsjøene hadde svært lavt siktedyp. Elektrolytt-
innholdet i innsjøenevar lavt, mensde kystnæredammenesomer
influert av sprut fra havet,haddeet relativt høyt innhold av sjøsal-
ter. Zooplanktonsamfunnetvarenkelt,4 arter hjuldyr,to artervann-
lopper og en hoppekrepsart var vanlige. Tre småkrepsarter
Limnocalanusmacrurus,Bosminalongirostrisog Sidacrystallinaer
tidligereikke registrertpåSvalbard.Blantbunndyrenevarfjærmygg-
larverhelt dominerendeog i alt 9 arter/slekterble registrert.Det ble
funnet en art vårfluer og døgnfluearten Leptophlebia vespertina
somtidligere ikkevar registertpå Svalbard.Anadrom sjørøyefore-
kom bare i Mosselvassdraget,mensstasjonærrøyeforekom i de
flesteinnsjøene.Dengytemodneanadromesjørøyahaddeen gjen-
nomsnittsalderpå 14år og en vekt på 1,2 kg. Eldsteanadromefisk
varca 20 år og eldstestasjonærefisk ca28 år.

Emneord: Ferskvann- Planteplankton - Zooplankton - Hjuldyr -
Krepsdyr- Bunndyr- Røye- Svalbard

IngeJørgensen,NINA,Boks1037 Blindern,N-0315 Oslo.
JonArne Eie,GLB,HaakonVII'sg. 5, N-0161Oslo.

Abstract
Jørgensen,I. & Eie,J.A. 1993.Thedistributionof zooplankton,zoo-
benthos and fish in lakes and ponds of the Mossel peninsula,
Svalbard.-NINAForskningsrapport045: 1-25.

A freshwaterinvestigationof 9 lakes,8 pondsand 3 rivers/streams
were carried out in summer 1977. Depth maps of lakes in the
Mosselwatercoursewere constructedand measuresof physicaland
chemicalparameters,samplesof phytoplankton,zooplankton,zo-
obenthosand fish were taken.Thelocalitieshada very low tempe-
ratureduringsummer.In pondsthe temperaturereached7.8 °C, in
lakesnot influencedby glacialrunoff 6.5 °Cand in lakesheavilyin-
fluenced by glacial runoff the temperaturedid not exceed3.4 °C.
Theselakesalso had a very low transparency.Theelectrolytecon-
tent in lakeswas low, but pondscloseto the seaand influencedby
seasprayhada high content of Na,Cland to somedegreeSO4and
Ca.Thezooplanktoncommunitieswere simpleand 4 speciesof ro-
tifers, two speciesof cladocersand one speciesof copepodswere
common.ThecrustaceansLimnocalanusmacrurus,Bosminalongi-
rostris and Sida crystallina had not previously been found in
Svalbard.Thezoobenthoswas dominated by chironomidesand 9
species/generawere found. One speciesof Trichopteraaswell as
one speciesof Ephemeropterawere found. Leptophlebiaversperti-
na was new to Svalbard.Anadromousarctic char occuredonly in
lakeMosselvann,while landlockedarcticchar hada wider distribu-
tion in the area.Thespawninganadromousarcticcharhada mean
ageof 14yearsand meanweight of 1.2kg.Theoldestanadromous
fish wasabout 20 yearsand the landlockedabout 28 years.

Keywords: Freshwater- Phytoplankton- Zooplankton- Rotatoria-
Crustacea- Benthos- Arctic char - Svalbard

IngeJørgensen,NINA,Boks1037 Blindern,N-0315Oslo,Norway.
JonArne Eie,GLB,HaakonVII'sg. 5, N-0161 Oslo,Norway.
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Forord
Denne rapporten er basert på et feltarbeid som ble utført somme-

ren 1977 på Mosselhalvøya, nordøst på Spitsbergen, som et ledd i
Norsk Polarinstitutts årlige ekspedisjon til Svalbard.

Arbeidet ble utført som et ledd i Miljøverndepartementets satsing

på å fremskaffe bedre kunnskaper om de ferskvannsbiologiske for-

hold på Svalbard, for derigjennom å få et bedre grunnlag for for-

valtningen av ferskvannsressursene.

Cand. real. Hans A. Støen deltok under feltarbeidet. Limnologisk av-

deling, Universitetet i Oslo, har utført analysene av vannprøvene.

Førsteamanuensis Dag Klaveness ved samme avdeling har bestemt

fytoplanktonet. Zooplanktonet er bestemt av cand. real. Inge

Jørgensen, med støtte fra professor Birger Pejler, Universitetet i

Uppsala. Bunndyrene er sortert av forsker Kaare Aagaard, NINA,

som også har bestemt fjærmyggene. Forsker John E. Brittain, LFI,
har artsbestemt døgnfluelarvene, mens fåbørstemarkene er bestemt
av cand.real. Svein-Erik Sloreid, NINA. Forsker Gunnar Halvorsen,

NINA, har lest manuskriptet. Norsk Polarinstitutt har støttet prosjek-

tet økonomisk.

Alle nevnte personer samt Norsk Polarinstitutt takkes herved for all

hjelp.
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1 Innledning
Målet for arbeidetvar å kartleggekjemiskeog biologiskeforhold i
dammerog innsjøeri et område somfra tidligere harvært lite un-
dersøkt.Spesieltble det lagt vekt på en relativtgrundig inventering
av Mosselvannet,som ligger sentralt i et av de viktigstevassdrage-
ne for sjørøye(Salvelinusalpinus) på Svalbard.Arten har til tider
vært hardt beskattet,særlig i områdenenær Longyearbyenog Ny
Ålesundog enkelteandrestederhvor det var muligheterfor fiskere
og fangstfolk å ankreopp og skaffesegferskfisk.

Spitsbergen har forholdsvis få større elver og innsjøer. På
Mosselhalvøyafinnesimidlertidflerestorevassdrag.Herer det også
et rikt utvalg av dammermedvarierendestørrelse.Fradette områ-
det foreligger det enkelteobservasjoneravzooplankton(Halvorsen
& Gullestad 1976) og fisk (Gullestad 1973). Fra andre deler av
Svalbardfinnesdet for øvrigenkeltespredtelimnologiskeundersø-
kelser(Bøyum& Kjensmo1970, 1978, Vestby 1983, Lund 1983).
Registreringav bunndyr er bl. a. gjort på Mitrahalvøya (Hansen
1983). Opplysninger om plankton finnes fra Mitrahalvøya
(Halvorsen& Gullestad1976), fra Svea-området(Vestby1983)og
fra områderved lsfjorden(Amr&I 1964).

2 Områdebeskrivelse

2.1 Beliggenhet, berggrunn, klima,
vegetasjon

De undersøktelokaliteteneligger på Mosselhalvøyai de nordøstre
delerav Spitsbergenmellom 79° 45" og 80° N og 16° Ø (figur 1).
Landskapeter preget av den forholdsvisflate strandflatenog bre-
dektefjell somheversegopp lenger innenfor kysten.Denordligste
deleneav området ligger lavereenn 200 m o.h. og domineresav
slake,nærmestvegetasjonsfriegrus-og steinåser.Iden sørligstede-
len av området er kysten mer opprevet av klipper og blokker.
Terrengetrundt Femmilsjøenbestårav blokkmarkog fjell i dagen,
medspredtvegetasjon.I følge Boulton& Rhodes(1974) liggerden
marinegrensapå omkring 75 m o.h., og samtligeav våre lokalite-
ter liggerunderdette nivå.

BerggrunnenbeståravmetamorfeHarkerbre-bergartersomtilhører
HeclaHoek-gruppen(Gayer1969).Deer dannet i prekambriumog
er blant de eldstepå Svalbard.

Området har tundraklima med gjennomsnittstemperaturover fry-
sepunktetbare i månedenejuli og august.Om sommerener tem-
peraturenstort sett mellom0 og 10 °C. Områdeter megetnedbør-
fattig. Årlig nedbørsmengdeer rundt 300 mm, ofte mindre,og det
mesteav nedbørenkommer i form av snø. Men på grunn av den
lavetemperaturen er fordampingen lav, og permafrostenhjelper
dessutentil med å holde på vannet i de øvre lag hvor plantenehar
sine røtter. Klimaet på Svalbarder for øvrig beskrevet f. eks. i
Rønning(1971).

Vegetasjonenpå strandflatener meget sparsomog bestårfor det
mesteav spredte reinroseheier.Fuktigerepartier kan ha rødsildre-
lavmarkeller mose.Eksemplerpå plantersomopptrer relativtofte,
er reinrose(Dryasoctopetala),kantlyng (Cassiopetetragona),snø-
sildre(Saxifraganivalis),tuesildre(S.groenlandica),svalbardvalmue
(Papaverdahlianum),fjellsmelle(Sileneacaulis),polarvier(Salixpo-
laris)og lusegras(Lycopodiumselago).

2.2 Lokalitetenes morrometri

Lokalitetenesbeliggenhet er vist på figur 1. Enfølger her innde-
lingen i vann (innsjøer) og dammer i overensstemmelsemed
Olofsson (1918) og Røen(1962). Vann skal ikke bunnfryse om
vinteren. Som indikator på dette regnes copepoden Cyclops
abyssorum.Dammene er alle grunne og vil sannsynligvisbunn-
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fryse om vinteren. I tørre somrerantas de fleste å tørke helt inn.
Etter dette deles lokalitetene i 9 vann, 8 dammer og 3 bekker/
elver. De fleste lokalitetene ligger nær havet og er mer eller min-
dre utsatt for tilførsler av salt. Tre av vannene (lok. 7, 9 og 16)
og en av elvene(lok. 19)er sterkt brepåvirket. Lokalitetenesstør-
relseog dybde er gitt i tabell 1.

Mosselvann(lok. 7) og NedreMosselvann(lok. 9) ble grundig lod-

det opp med håndsnøreetter åretaksmetoden,og det er tegnet
dybdekartavdisse(figur 2). I deandrevannenebledet bareloddet
opp et snitt på tversav lokalitetene.Mosselvanner et stort og rela-
tivt dypt vann. Gjennomstrømningen er liten i forhold til Nedre
Mosselvannsomer lite og grunt. Beggedissevanneneer sterktbre-
påvirket.Vegetasjoneni vanneneer sværtsparsomog bestårstort
settav spredteforekomsterav moserog grønnalger.Steinog grus
pregerstrandsonen.

Tabell 1 De undersøktelokaliteter med enkeltesentraledata. AD= areal,daa; Dypm= dyp, m; Nkm2=nedbørfelt, km2;
SDm=siktedyp, m.
Somecharacteristicdata of the investigatedlakesand ponds. AD= area,daa; Dypm= depth, m; Nkm2=catchment area, km2;
SDm= transparency,m.

Lok. nr. Navn Type Tilløp/avløp AD Dypm Nkm2 SDm Farge
Loc.no. Name T e Inflow/outflow AD D m Nkm2 SDm Colour

1 dam/pond mangler/missing 3 0,5




2 dam/pond




12 1




3 dam/pond mangler/missing 3 0,3




4 dam/pond mangler/missing 10 0,5




5 dam/pond




36 1




6 dam/pond mangler/missing 28 1,1




7 Mosselvann vann/lake




1400 40,2 50 0,4 grå/gray
8 vann/lake




170 21 4 6,2 Grønnlig blå/ greenishblue
9 NedreMosselvann vann/lake




130 8,6 55 0,6 grå/gray
10 vann/lake




40 ikke målt 3




11 dam/pond delvis/partlymissing 20 1




12 dam/pond mangler/missing 5 1




13 Flåtan vann/lake




140 4,5




>5 Grålig blå/ Grayishblue
14 Strøen vann/lake




500 13 3,5 7,4 Grønnlig blå/ greenishblue
15 Nevlingen vann/lake




640 ikke målt 2




16 Femmilsjøen vann/lake




6800 > 27,0 100 0,3 grå/gray
17 Gunvorvann
18
19 Mosselelva
20

vann/lake
bekk/brook
elv/river
kilde/springwater




500 10 20 >10 Blueishgreen
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3 Metoder
Alle vannprøver ble tatt over antatt dypeste parti. Prøvene ble sam-

let inn med en 1 I Ruttner vannhenter og seinere oppbevart på plast-

flasker. Temperaturen ble avlest på termometeret i vannhenteren.

Siktedyp og vannfarge ble bedømt ved hjelp av secchiskkie med di-

ameter 25 cm. Fargen er angitt etter Lundqvist-Strøms fargeskala

(Strøm 1943). Oksygen ble bestemt etter Winkler-metoden, alkali-

niteten ved titrering med 0,01 N HCI til pH 4,5. pH ble avlest på et

elektrisk pH-meter. Elektrisk ledningsevne (K25) ble målt med led-

ningsevnemåler WTW LF 54 og er angitt som mS/m ved 25 °C.

Analysene av Na, K, Ca, Mg, Mn, CI, og SO4 er utført ved

Limnologisk institutt, Universitetet i Oslo, etter 2 måneder lagring i

kjølerom. Kationekonsentrasjonene ble målt med atomabsorbsjons-

spektrofotometer, mens anionene ble bestemt ved standard titre-

ringsmetoder (Bøyum 1975).

Planktonprøver ble samlet inn med en 90 grn planktonhåv som ble

trukket fra bunnen til overflaten på samme sted hvor vannprøvene

ble tatt. I dammene ble håven trukket horisontalt gjennom vann-

massene. Litorale krepsdyr ble samlet ved å trekke planktonhåven

gjennom vannet langs land. Det ble også tatt noen få kvantitative

planktonprøver ved hjelp av en 12 I Schindler-henter. Plankton-

prøvene ble konservert på 4 % formalin.

Bunndyr i litoralsonen og i rennende vann ble samlet inn med en


ferskvannshåv med maskevidde 0,5 mm etter sparkemetoden


(Brittain 1978). Ved hver stasjon var innsamlingstida vanligvis 20 mi-

i nutter fordelt på 3 perioder, i Nedre Mosselvann 10 minutter. I

Mosselvann ble det i tillegg tatt kvantitative prøver med en Ekman

bunnhenter med areal 1/50 m2 på 5 og 10 m dyp, i alt 5 paralleller

på hvert dyp. I lokalitetene 1 og 11 ble det tatt kvantitative prøver

av bunndyr med et 1 m langt plexiglassrør med areal 38,5 cm2. I

dammene ble det ikke foretatt standardisert innsamling, men en

prøvde å få et bilde av faunaen ved flere ulike metoder. Foruten den

omtalte sparkemetoden tok man også opp steiner og plukket av

eventuelle dyr.

Fisk (røye) ble fanget med monofilamentgarn med maskevidde 19,

25, 30, 35, 40 og 45 mm. Garna ble satt ut fra gummibåt eller ved

vassing med vadere, hvis vannet var grunt, oftest flere steder i inn-

sjøen. Garna sto ute bare få timer før de ble tatt inn igjen.

Umiddelbart ble fiskene målt og veid. Otolitter, mageprøver og

skjellprøver ble tatt i felten. Det ble også gjort notater om parasitter

på fisken; kjøttfarge og kjønnsmodning ble vurdert.

4 Resultaterog diskusjon
4.1 Hydrografi

Opplysninger om lokalitetenes fysisk-kjemisk forhold finnes i tabell2.

4.1.1 Temperatur

Alle innsjøene har svært lav temperatur gjennom sommeren. Lavest

var temperaturen i den sterkt brepåvirkete Femmilsjøen (lok. 16)

med 2,8 °C i alle dyp. I de andre brepåvirkete vannene lå tempera-

turen noe høyere. I Mosselvann (lok. 7) ble det 14. august målt 3,1

°C i overflaten og 3,4 °C ved bunnen. Overflatetemperaturen steg

til 3,4 °C i slutten av august. Dette var trolig maksimumstemperatur

i Mosselvannet dette året, for allerede et par dager seinere kom det

snø, og det ble betydelig kaldere i lufta. Bøyum & Kjensmo (1970)

fant temperaturforhold i Kongressvannet ved Isfjorden tilsvarende

det vi fant i Mosselvann. Også i Revvatnet ved Hornsund fant

Kuziemski (1958) liknende forhold.

Innsjøene som ikke er brepåvirket, hadde høyere temperatur, fra


6,5°C i overflaten til 6,3°C ved bunnen i Strøen (lok. 14). Ingen av


sjøene var temperatursjiktet, og de sirkulerer trolig hele sommeren.

Welch (1952) setter som kriterium for at en innsjø kan betegnes

som polar at temperaturen i overflaten ikke overstiger 4,0°C. Etter

dette er lok. 7, 9 og 16 polare innsjøer. I følge Hobbie (1984) finnes

så og si ingen arktiske innsjøer som er sjiktet med stagnerende

bunnvann i den isfrie perioden. Unntak er meromiktiske vann som

har rester av gammelt sjøvann på bunnen eller som

Kongressvannet, der det er akkumulert store mengder salter tilført

fra bergartene i nedslagsfeltet.

Dammene langs kysten har høyere vanntemperatur enn de polare

innsjøene, men også her var temperaturen lav, fra 4,0 til 7,8 °C. I

grunne dammer, og særlig de som mangler tilløp/avløp, vil tempe-

raturen veksle mye etter lufttemperaturen. At dammer på Svalbard

er varmere enn større innsjøer, er også vist av Rakusa-Suszczewski

(1963) i et område ved Hornsund.

4.1.2 Oksygen

I den lange og mørke vintren hvor vann og dammer er islagte, og

sollyset er minimalt, vil planteproduksjon og dermed oksygenpro-

duksjonen være uvesentlig. Respirasjonen i denne perioden fører til

at det er mindre oksygen i vannet på slutten av vinteren enn det blir

9
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Tabell2 Hydrografiskedata fra de undersøktelokaliteter.
Hydrographicaldata from the investigatedlocalities.

Lok.nr.

Loc.no.

Dato Dyp, m
Date De th, m

Temp.

°C

Oks.

mIA

Oks. pH K25

mS/m

Alk.
me

Ca
m

Mg Na K CI 504

1 16.8 0,2 5,1




7,3 13,34




9,94 3,22 14,70 1,46 23,45 5,72
2 16.8 0,2 4,1




6,9




2,50 1,01 3,48 0,44 6,32 2,79
3 16.8 0,2 7,2




7,2 20,63




9,80 4,10 27,90 2,06 50,00 8,98
4 16.8 0,2 7,8




7,1 5,59




3,45 1,61 7,00 0,65 10,63 3,31
5 16.8 0,2 4,9




6,5 1,09




<0,05 0,14 1,35 0,14 2,56 2,69
6 17.8 0,2 7,2




6,9 3,19




1,71 0,91 2,84 0,52 4,58 8,02
11 18.8 0,2 7,2




7,0 4,56




4,40 0,95 3,26 0,50 5,39 3,70
12 20.8 0,2





7,0 11,39




7,71 2,29 11,30 0,84 16,35 12,25

7 14.8 1 3,1




6,9 2,51 0,14 1,53 0,33 2,89 2,02 2,24 1,01




5 3,1




6,9 1,78 0,14 1,48 0,33 1,31 0,56 2,24 8,31




10 3,1




6,9 1,77 0,12 1,51 0,31 1,30 0,45 2,21 6,05




20 3,1




6,9 1,79 0,12 1,53 0,33 1,33 0,51 2,21 4,71




37 3,2




6,9 1,82 0,12 1,51 0,37 1,41 0,59 2,30 2,31




26.8 1 3,4 8,93 95,0 6,8 1,81 0,11 1,53 0,37 1,45 0,55 2,42 1,34




5 3,4 8,67 92,2









10 3,3 8,76 92,9 6,8 1,90 0,11







20 3,3 8,76 92,9









37 3,3 8,76 92,9 6,9 1,82 0,12 1,57 0,38 2,18 0,64 2,32 2,07

8 17.8 1 4,0 8,40 90,2 6,6 2,55 0,06 0,45 0,49 3,38 0,30 5,87 1,30




10 4,0 8,85 95,6 6,8 2,52 0,07 0,42 0,48 3,36 0,35 5,66 1,59




20 4,0 8,76 94,6 6,8 2,52 0,07 0,43 0,47 3,26 0,30 5,68 1,34
9 27.8 1 3,6 8,67 92,7 6,9 2,02 0,11 1,56 0,41 1,67 0,39 3,04 1,87




3 3,6 8,67 92,7 6,8 2,01 0,11 1,53 0,39 1,65 0,41 2,84 1,54




8 3,6 8,85 94,6 6,8 2,02 0,11 1,54 0,34 1,76 0,40 2,83 2,74
10 25.8 0,2 5,8




6,8 2,10




1,29 0,45 2,03 0,29 3,32 3,03
13 20.8 1 4,5 8,64 94,5 6,9 3,73 0,10 1,31 0,66 4,00 0,39 7,97 1,92




4 4,5 8,64 94,5 6,9 3,66 0,10 1,32 0,69 5,60 0,41 7,81 1,73

14 18.8 1 6,5 8,95 102,8 7,1 6,33 0,25 4,15 1,06 10,50 0,88 10,11 5,91




3 6,4




7,1








5 6,3 8,12 92,8 7,0 6,33 0,24 4,16 0,9 7,70 0,80 10,48 5,62




12 6,3 7,85 89,7 7,0 6,34 0,24 4,13 0,95 7,90 0,82 10,28 6,24
15 18.8 0,1 5,1




6,8 3,16




1,27 0,56 3,49 0,36 6,47 2,21
16 22.8 1 2,8




6,8 2,34




1,72 0,59 2,13 0,77 3,24 2,35




10 2,8




6,8 2,36




1,75 0,70 1,87 0,72 3,23 1,59




25 2,8




6,8 2,14




1,79 0,88 3,33 1,64 3,19 2,40
17 22.8 1 3,8 8,53 91,6 6,8 2,43 0,10 0,86 0,39 2,59 0,26 4,55 1,73




5 3,8 7,59 81,5 6,8 2,43 0,09 0,89 0,48 2,6 0,25 4,60 1,30




10 3,8 7,30 78,4 6,8 2,38 0,08 0,90 0,51 2,66 0,43 4,50 1,59

18 17.8




3,5




6,9 2,37







19A 25.8




2,1




6,9 3,18




4,37 . 0,43 1,63 0,54 2,70 1,92
20 26.8




2,4




6,9 4,78




4,12 1,04 3,74 0,58 6,46 1,83

10
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seinere på sommeren. I Strøen og Gunvorvann avtok oksygen-

mengden med drøye 10 % fra overflate til bunn, til tross for isoter-

mi. Begge disse vannene er 10-12 m dype.

4.1.3 Siktedyp

Lysgjennomtrengeligheten i vann i arktiske strøk varierer mye, men

variasjonen skyldes suspendert uorganisk materiale og sjelden hu-

muspartikler. De fleste arktiske innsjøer er middels klare, med sikte-

dyp 5-10 m (Hobbie 1984).

Tabell 1 viser siktedyp og vannfarge i 8 av de undersøkte innsjøene

på Mosselhalvøya.

Innsjøene som har tilførsler av brevann (lok. 7, 9 og 16), hadde svært

lavt siktedyp. Laveste verdi, 0,25 m, ble funnet i vestenden av

Femmilsjøen (lok. 16). En brearm løper ut i østenden av denne inn-

sjøen, og store mengder slam føres ut i vannet. Siden siktedypet er

målt i vestenden av vannet, må en vente at siktedypet er enda lave-

re i østenden. I Mosselvannene (lok. 7 og 9), som også er sterkt bre-

påvirket, var siktedypet noe større, men fortsatt lavere enn 0,5 m. I

innsjøene som ikke er brepåvirket, varierte siktedypet fra 6,2 m til

over 10 m. Lok. 8 hadde laveste siktedyp blant disse, 6,2 m. Dette

kan forklares utfra tilsig av smeltevann og slam fra store snøfonner

like ved. Klarest vann var det i Gunvorvann (lok. 17), hvor en fortsatt

så bunnen tydelig på 10 m. Dette er imidlertid lavt sammenliknet

med høyfjellsjøer i Norge, hvor det er vanlig med siktedyp på 20 m.

I Bessvatn i Jotunheimen er det registrert siktedyp på 38 m (Elgmork

& Eie 1988). At siktedypet ikke er større i innsjøene på Svalbard, kan

ha sammenheng med tilførsler av smeltevann fra snøfonner i ned-

slagsfeltet. Betydning kan det også ha at innsjøene ikke er tempera-

tursjiktet, og dermed sirkulerer, slik at bunnslam stadig virvIes opp.

4.1.4 Elektrolyttinnhold

Konsentrasjonen av ioner i vannet avhenger av den kjemiske sam-

mensetningen til berggrunnen i nedbørfeltet, berggrunnens forvi-

tringsevne samt tilførsel av salter fra havet via nedbør eller sjøsprøyt.

Elektrolyttinnholdet i de enkelte lokaliteter er vist i tabell 2.

pH varierer lite. Verdiene ligger mellom 6,6 og 7,3, med de høyeste

verdiene i to av dammene (lok. 1 og 3).

I innsjøene var elektrolyttinnholdet lavt, med K25 mellom 1,8 og

3,7. Strøen (lok. 14) er her et unntak med en ledningsevne rundt

6,3.

De viktigste ionene er Ca, Na, CI og 504. Lok. 13 og 14 ligger nær-

mest sjøen og har, som en kan vente, størst innhold av Na, Cl og

Mg. Strøen (lok. 14) skiller seg klart ut fra de øvrige vann. En fant

her markert høyere konsentrasjoner av samtlige målte ioner.

Lokalitetene på Mosselhalvøya har kjemiske forhold svært like de

som Lund (1983) fant på Mitrahalvøya. Men Linnevatnet og

Kongressvatnet ved Isfjorden (Bøyum & Kjensmo 1970, 1978) og di-

verse vann ved Svea (Vestby 1983) har langt høyere ioneinnhold.

Ledningsevnen (mS/m) varierer her mellom ca. 18 og 230 og pH

mellom 7,0 og 7,8. De høye verdiene tillegges bergartenes egen-

skaper. På Mitra er det kalkrike bergarter fra karbon. Berggrunnen

ved Svea består av sedimentære bergarter i lagrekke fra kritt til eo-

cen med forskjellige lag av sandstein, skifer og kalkstein samt kull-

førende formasjoner.

De undersøkte dammene ligger tildels svært nær havet. Særlig i
grunne dammer som mangler tilløp, vil fordampingen av vann fra

overflaten gjøre at elektrolyttinnholdet blir stadig høyere utover

sommeren i dette nedbørsfattige området. Høyest ledningsevne ble

registrert i lok. 1 og 3 (1(25= 13,3 og 20,6) som har relativt høye ver-

dier av Na, CI, Ca, Mg og SO4. Laveste verdi (K25= 1,09) ble målt i

lok. 5. Denne dammen ligger lenger vekk fra havet og har dessuten

nokså stor gjennomstrømning av vann sorn kommer fra fjellet. pH i

dammene varierte fra 6,5 til 7,3. Amren (1964) undersøkte 97 dam-

mer ved Isfjorden. Han fant her et svært varierende elektrolyttinn-

hold (mS/m) med ledningsevne fra ca. 2 til 500. De ekstremt høye

verdiene i enkelte dammer skyldes sterk påvirkning fra havet.

De undersøkte elver og bekker på Mosselhalvøya hadde elektrolytt-

fattig vann, med K25 mellom 2,4 og 3,2. En av bekkene (lok. 20)

hadde noe høyere verdi (K25= 4,8). Dette er en kildebekk som kom-

mer rett ut fra berget, og inneholder dermed mye grunnvann.

Næringssalter som nitrat og fosfat ble ikke målt i denne undersø-

kelsen. Lok. 11 ligger nær et lite fuglefjell, og en kan anta at fugle-

ne tilfører dammen næringssalter.

4.2 Plankton

4.2.1 Systematikk

Systematikken på zooplankton følger stort sett Illies(1978) og Flössner

(1972). Bosminalongirostriser bestemt etter Herbst (1962). Dafniene

er i overensstemmelse med Halvorsen & Gullestad (1976) bestemt til

Daphniamiddendorffiana.Det kan imidlertid diskuteres om denne er

en underart av D.pulex(Husmann et al. 1978). Synchaetasp. kan bare

11
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artsbestemmespå levendemateriale.Imidlertiderdetsannsynligat de
tilhørerS.lakowilzianaog/ellerS.truncaia.Kun rotatorieri innsjøene
(plankton-former)er tatt med. Forekomstav krepsdyrog hjuldyri de
ulikelokaliteterfinnesi tabell 3.

4.2.2 Fytoplankton

Noen få enkle registreringerav fytoplankton ble gjort i denne un-




dersøkelsen.I Gunvorvann(lok. 17) ble det funnet store mengder

Tabell3 Prosentvisforekomstav de enkeltekrepsdyr-og hjuldyrarter.Sistekolonne viserantall krepsdyrpr m2.p = arten finnes.
Frequency(%)of the crustaceaand rotatoria,and numberof crustaceaper m2 (lastcolumn).p = speciespresent.

Lok. nr

Loc.no.

1
1

Dato


Date

16.8. 1977

30.8. 1977

L D. B. S. C


arct. midd. long. ayst sph.

P

A.


gutt.

P

M.


hirs.

C L Diacyc N/m2 K K P. Synch. N.

abys. macr. sp. krepsdyr hiem. long. dolich. sp. lati.

2 16.8. 1977





100








3 16.8. 1977




20




80








4 16.8. 1977 p 46 p




48 4 p







5 16.8. 1977










6 17.8. 1977




100









7 14.8. 1977




3




3




94




28 P P




7 21.8. 1977




2 1





97




70




PP p P
7 26.8. 1977




2





98




20




PP P P
8 17.8. 1977




5





93




1504




PP p P
9 27.8. 1977








6 p p




10 25.8. 1977




2




2




96






11 18.8. 1977 p. 92




8








12 20.8. 1977










13 20.8. 1977







100




354 p p p




14 18.8. 1977





1





99 412 p p




15 18.8. 1977




36




28




36




p p




16 22.8. 1977








11 p p




17 22.8. 1977





3




97




" 913 p p p




arct.= Lepidurusarcticus (Pallas) L. macr.= LimnocalanusmacrurusSars

D. midd.= Daphnia middendorffiana Fischer Diacyc sp.= Diacyclopssp.

B. Iong.= Bosminalongirostris (0.F.M.) K. hiem.= KeratellahiemalisCarlin

S.cryst= Sidacrystallina(0.F.M.) K. long.= Kellicottia longispina (Kellicott)

C sph.= Chydorussphaericus(O.F.M.) P.dolich.= Polyarthradolichoptera (Idelson)

A. gutt.= Alona guttata Sars Synch.sp.= Synchaetasp.

hirs.= Macrothrix hirsuticornis Norm. & Brad. lati.= Notolcha latistyla (Olofsson)

C abys.= CyclopsabyssorumSars
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av chrysophyceen Uroglena americana, dessuten i mindre antall

Dinobryonsociale.I følge Thomasson (1959) er disse to artene ofte

dominerende i vann på Nordaustlandet.

I lok. 1, en dam, ble det funnet blågrønne bakterier av slektene

Merismopedia, Chroococcus og Aphanothece og i tillegg store,

brunaktige kolonier (kuler med diameter 0,1 - 0,2 mm) av en

Nostoc. Av diatomeer er slektene Cynbella, Denticula og

Frustuliarepresentert, dessuten mange svært små arter som ikke

er bestemt.

4.2.3 Zooplanktonets sammensetning

Følgende artssammensetning er typisk for vannene i dette områ-

det: Keratella hiemalis, Kellicottia longispina, Polyarthra doli-
choptera, Synchaetasp., Bosminalongispina og Chydorusspha-
ericus. I tillegg kommer enten Limnocalanus macrurus eller

Cyclopsabyssorum.De to sistnevnte arter ble ikke funnet i sam-

me lokalitet.

I dammene dominerer Daphnia middendorffiana og C sphaeri-
cus. Meijering (1968) undersøkte krepsdyrs toleranse overfor

saltinnhold. Følgende arter kan danne hvileegg som overlever

saltinnhold opp til Nordsjø-nivå: C. sphaericus,D. pulex, M. hirs-
uticornis. Levende dyr ble funnet i vann med følgende salthol-

dighet: M. hirsuticornisopp til 0,25 %, D. pulex opp til 0,17 %

og C. sphaericusopp til 0,04 % saltholdighet. Høyeste verdi som

ble målt i denne undersøkelsen var ca 50 mg Cl pr liter (lok. 3),

og dette tilsvarer ca 0,01 % saltinnhold. Vi vet imidlertid ikke

hvor høye verdier det kan være til tider, etter storm, springflo,

kraftig fordamping etc. Ghilarov (1967) undersøkte zooplankton

i en rekke dammer nær sjøen på Sjuøyene i Barentshavet. I til-

legg til de overnevnte arter fant han at bl a B. obtusirostris (= B.
longispina) kan tåle temmelig salt vann. Han mener for øvrig at

ofte er evnen til ikke å bli feid på havet hvis sjøvannet trenger

inn i dammen viktigere enn å tåle høyt saltinnhold.

Ved å sammenlikne med undersøkelser fra andre steder på

Svalbard, finner en følgende forskjeller:

1) L. macrurus og B. longirostris er ikke tidligere registrert på

øygruppa. 2) Eurythemoraraboti, som skal være vanlig i dammer

langs vestkysten (Halvorsen & Gullestad 1976) og dessuten i

enkelte større vann (0Iofsson 1918), ble ikke funnet på

Mosselhalvøya. 3) D. middendorffiana er vanlig i vann ved Svea

(Vestby 1983), men ble bare funnet i dammer i denne undersø-

kelsen.

4.2.4 Krepsdyr- og hjuldyrartenes utbredelse og økologi

Lepidurusarcticusble funnet i to av dammene. Arten er vanlig i lik-

nende lokaliteter andre steder på Svalbard. Etter Miller (1972) kan

L.arcticusha stor betydning for produksjonen, idet dyrene blander

og virvIer opp detritus og alger fra bunnsubstratet slik at dette kan

opptas av zooplanktonet.

Daphniamiddendorffiana har en tydelig preferanse for dammer.

Den ble ikke funnet i noen vann. Dette kan, som for L arcticus,ha

sammenheng med predasjon fra fisk. Røyetar D. middendorffiana,
spesielt store og pigmenterte dyr. Det antas også at C abyssorum
beiter på unger av D.middendorffiana.Livssyklusi dette området er

ikke kjent, men Olofsson (1918) fant at arten vanligvis har to gene-

rasjoner i året på Svalbard. D. middendorffianavar i alle lokalitete-

ne kraftig pigmentert. Luecke & O'Brien (1983) mener at pigmen-

teringen beskytter dyrene mot skadelig bestråling, en tilpasning til å

leve i grunne dammer som er utsatt for sterkt lysog hvor det ikke er

predaterende fisk.

Bosminalongirostrisopptrer planktonisk i de fleste vann og dess-

uten i én av dammene. Denne arten er ikke tidligere registrert på

Svalbard eller Bjørnøya (Jacobi & Meijering 1978), men forekommer

spredt i nordlige deler av Grønland (Røen 1977). Husmann et al.

(1978) skriver: " In the pelagial of deeper lakes in the high arctic the-

re are no Cladocera at all. Their ecological niche is occupied mainly

by copepods." Dette stemmer ikke med denne undersøkelsen, si-

den B.longirostrisble funnet planktonisk i alle 9 vannene. Imidlertid

opptrådte den alle steder i lite antall.

Sidaaystallina ble funnet i ett eksemplar i Mosselvann. Dette er en

litoralform som først og fremst er knyttet til vegetasjon, men kan av

og til opptre planktonisk. Arten er ikke tidligere registrert på

Svalbard eller Bjørnøya, og ble heller ikke funnet på Novaja Semlja

(Økland 1928). Vi anser muligheten for forurensning fra annet ma-

teriale som minimal.

Chydorussphaericuser det vanligste krepsdyret i området. Den ble

funnet i alle typer lokaliteter og er vel kjent fra andre undersøkelser.

C. sphaericusopptrer både pelagisk og i litoralsonen.

Alona guttata ble funnet i to av dammene. Dette er en typisk lito-

ral/bunnform. Arten er registrert en gang tidligere på Svalbard

(Olofsson 1918), men Halvorsen & Gullestad (1976) mener at det er

usikkert om A. guttata finnes på øygruppa, og at den i hvert fall må

ha en begrenset utbredelse.

Macrothrix hirsuticornis er registrert i to av lokalitetene, en dam
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og et vann, begge steder i lite antall. Dette er også en
litoral/bunnform.Arten er tidligerefunnet på Svalbard,bl a av
Halvorsen& Gullestad(1976) og Vestby(1983). M. hirsuticornis
har ikkemerennto generasjonerpr år, og artenharikkespesiel-
le tilpasningertil det arktiskemiljø(Meijering1979).Hvistempe-
raturener 14 °C ellermer,vilM. hirsuticornisutviklepartenoge-
netiskehunner, noe som er sværtvanlig i varmerestrøk. På
Svalbard,der så høytemperaturer sværtsjelden,er det hosM.
hirsuticornisbareregistrertkjønnetformering.Etterbefruktning-
en utvikleshvileeggsom overlevervinteren.Dette er først og
fremsten litoralart, men blir av og til funnet på dypt vann. I
dammer,hvorvannetbunnfryserom vinteren,må middeltempe-
ratureni juli og augustvære minst6 °C for at artenskalkunne
fullføresitt livsløp.I dammen (lok. 4) hvorM. hirsuticornisble
funnet,var temperaturen7,8 °C på dette tidspunkt,og det var
høyestetemperatursomblemålt i denneundersøkelsen.

Cyclopsabyssorumutgjøren vesentligdelav planktoneti flereav
vannene.Dette stemmeroverensmed andre undersøkelserpå
Svalbard.I Mosselvanner utviklingsstadienebestemti prøvertatt
overen 3 ukersperiode.Enfant de flestestadiersamtidig,og det
indikereri følgeHalvorsen& Gullestad(1976)enett-åriglivssyklus.
Røen(1962)fantat C abyssorumharformeringomvinteren.

Limnocalanusmacrurus lever planktonisk i Nevlingen og
Femmilsjøeni Vassfarområdet(lok. 15 og 16). Detteer de to kal-
destelokaliteteri undersøkelsen.LilljeborgharmeddeltdeGuerne
& Richard(1889)at artenblefunnetvedWidebay(=Widjefjorden?)
underNordenskibldsekspedisjon,mendenneregistreringensynes
usikkeridetdener utelattavOlofsson(1918)og ikkenevnti noen
seinereartikler.L. macruruser en kaldtvannsformsom i følge
Lindquist(1961) er funnet i en del størrevann i Skandinavia,
England,Polen,Finnland,Sibirog Canada.I følgeEkman(1913)er
forekornstavL macrurusi Nord-Europabegrensettilvannsomvar
i kontaktmedYoldia-havetogsombleinvadertavdenarktiskema-
rinestamfartil L.macrurusogL.grimaldii.Holmquist(1970)mener
derimotat deterupresistå omtaleL.macrurussomenrelikti fersk-
vann,oghevderat artenersværtgammelogstammerfraoligocen.
L.macruruseradapterttilarktis.Denharraskereformeringvedlave
temperaturerennandrecalanoidecopepoder,ogtemperaturover
16 °C er letaleforeggene(Roff1972).

Keratellahiemalisopptrervanligi allede 9 vannenesomer under-
søkt.Artener registrertvedlsfjorden(Amr&I1964),ivannvedSvea
(Vestby1983)og på Nordaustlandet(Thomasson1959).K.hiema-
liser kjentsomen kaldtvannsform.

Polyarthradolichopterable funnet i nestenallevanneneog dess-

uteni storemengderi en av dammene(lok.1, 30. august).Arten
haren vidutbredelseog finnesi de flestetyperferskvannslokalite-
ter. P. dolichopteraer denvanligsterotatoriei Svea-området,og
den finnes også i vann og dammer ved Isfjordenog på
Nordaustlandet(Amr&I1964,Vestby1983,Thomasson1959).

Kellicottialongispinablefunneti deallerflestevann.Artenerfun-
net i 2 vannved Isfjorden,menmangleri lokalitetenevedSvea.K.
longispinahar for øvrigen vid utbredelse(Amr&I 1964, Vestby
1983,Thomasson1959).

Synchaetasp.blefunneti 4 vann.BådeS. lakowitzianaogS. trun-
cata ble funnet av Amr&I (1964) ved Isfjorden.Beggearteneer
kaldtvannsformer.

Notholcalatistylable barefunnet i ett eksemplari Gunvorvann.
Detteer førstog fremsten litoralform.Artener bareregistrertpå
Svalbardog påNovajaSemlja(Økland1928).

4.2.5 Produksjonog innsjøenestrofigrad

I følgeBlakar& Jacobsen(1979)er detmuligat turbidbrevannkan
haentosidigeffektpåproduksjonenien innsjø.Partikkelmengden
i vannetvil reduserelysforholdeneog dervedredusereproduksjo-
nen.Pådenannensidekaneneventuellfosforfrigivingfra mineral-
partiklenegi en gjødslingseffektsomøkerproduksjonen.Brevann
girdessuteninnsjøenelavtemperatur,somigjenvirkernegativtpå
produksjonen.Lund(1983)sammenliknet3 vannpå Mitrahalvøya
ogfantat Lillevann,somikkeerbrepåvirket,hadde8 gangersåhøy
årligproduksjonsomde brepåvirketeDisetvannene.Rigler(1978)
hevderat planteneikkeertilpassetå utnyttelysetmaksimaltvedså
lavetemperaturersomi arktiskeinnsjøer.Av produsenterer bunn-
levendeformerviktigst,særligmoser,og algersomleverepifyttisk
på mosene.Produksjonenavfytoplanktoner liten.Bunnplantene
overlevervintereni størremengderennfytoplanktonog får derfor
en raskerestartomvåren.

Idenneundersøkelsenbledetikkemåltprimærproduksjon,menfo-
rekomstav zooplanktonkanogsåbrukesfor å sammenligneinn-
sjøenes produktivitet.Tre av vannene, Mosselvann,Nedre
Mosselvannog Femmilsjøen(lok.7, 9 og 16),er brepåvirket.Dette
haren klarnegativvirkningpå produksjonen.Gjennomsnittligble
det i dissetrevannenefunnet13 planktoniskekrepsdyrprm2over-
flate,mensgjennomsnittetfor deøvrigevannvar874. Størstantall
bleregistrerti lok.8, med1504 individerpr m2.I dettevannetble
det23. augusti 15 litervannpå 1 m dypfunnet15 individeravC
abyssorum.
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Hobbie(1973) har satt opp en graderingavarktiskeinnsjøerbasert
påzooplanktonetsavhengighetav primærproduksjonen.Innsjøene
graderesetter økende produksjonslik:

Utenzooplankton.
Baremed rotatorier.
Med rotatorier og calanoidecopepoder.
Med rotatorier, calanoideog cyclopoidecopepoder.
Som4, medcladocereri tillegg.

Allede undersøkteinnsjøenevil ut fra dette plasseresi gruppe 5 og
antyderved det at de ikke hørertil blant de mestoligotrofe innsjø-
ene i arktis.

4.3 Bunndyr

Litoral-og bunnformer av krepsdyrer behandleti kapittel4.2.4 og
omtalesikke her, med unntakav krepsdyretLepidurusarcticus.

Det er sparsomtmed opplysningerom bunndyr i vassdragenepå
Svalbard.Den mestomfattende undersøkelsener fra Mitrahalvøya
(Hansen1983),hvor det først og fremst ble lagt vekt på fjærmygg
(Chironomidae).

4.3.1 Forekomst og produksjon i vann og dammer

Generelter litoral-og bunnfaunaenfattig og beståroverveiendeav
fjærmygglarver(Chironomidae).Vårfluelarver(Trichoptera)og få-
børstemark(Oligochaeta)finnesogså i de flestevann, mensrund-
ormer (Nematoda), muslingekreps (Ostracoda) og midd
(Hydracarina)forekommer mer spredt og fåtallig. Småformer vil
imidlertidvære sterkt underrepresentertpå grunn av håvensstore
maskevidde.Tabell 4 og 5 viserfunn av litoral-og bunnfaunaivann
og dammer.

Fjærmygglarvervardominerendedyregruppei alletyper lokaliteter.
SkjoldkrepsenLepidurus arcticus ble funnet i 5 av dammene.
Vårfluelarvermanglet helt i dammene, mens fåbørstemark,mus-
lingekrepsog midd blefunnet enkeltesteder.

Bunndyrtettheten er svært lav (tabell 5). I Mosselvannet(lok. 7)
var tettheten 230 dyr pr m2 på 5 m dyp og 30 pr m2 på 10 m.
Ved flere besøk i Mosselvann ble det imidlertid observert for-
holdsvisbetydelige mengderav nyklekkete fjærmygg påvannfla-
ten og inne på land. Dette kan være noe av årsakentil de eks-
tremt lavebunndyrmengdenei vannet. I de to dammeneder det
ble tatt kvantitative bunndyrprøver,var det 1490 dyr pr m2 i lok.
1 og 1610 dyr pr m2 i lok. 11. Disseprøvene ble tatt på 0,3 m

Tabell4 Antall bunndyr.pr. 20 minuttersinnsamling.x: <10 individer,xx: 10-100individer,xxx: >100 individer.
Numberof benthicanimalsper 20 minutessampling.x: <10 individuals,xx: 10-100individuals,xxx:>100 individuals.

Lok. nr Dato Chirono- Trich- Oligo- Nema- Lepidurus Ostra- Hydra-
Loc.no. Date midae optera chaeta toda arcticus coda carina

1
2
3
4
5
6

11

16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
17.8
19.8

)o(
>c<
xx
xx
xxx
x>o<





X

X

X

)0(

XX

XX




7 15.8 14 1 11





7 26.8 12




1





8 17.8 89 18 3





9 27.8 72 4 18





13 20.8 51 8 4





14 18.8 161 5 2




2 1
16 22.8 4






17 22.8 23




16 2
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Tabell5 Antall bunndyrpr. m2i lokalitetene 1, 7 og 11.
Numberof benthicanimalsper m2 in localities1, 7 and 11.

Lok. nr
Loc.no.

1
7

7
11

Dato Dyp, m Chirono-
Date De th, m midae

29.8 0,3 1375

21.8 5 70

21.8 10 10

21.8 0,3 1560

Trich-




o tera

10

dyp. Hansen (1983) har undersøkt bunndyrfaunaen i fem vann
på Mitrahalvøya. På 5 m dyp varierte tettheten mellom 50 og
400 fjærmygglarver pr. m2. Tilsvarendetall for Mosselvannvar
150. Pådyp fra 0,5 til 1,0 m fant Hansen90-4000 bunndyr pr.
m2. I Mosselvannble det ikke tatt prøver fra dette dyp. PåMitra
er ingen grunne dammer undersøkt, så kvantitative sammenlik-
ninger utover det som her er nevnt, blir vanskelig.Hobbie (1984)
fant tilsvarende forhold i arktisk Alaska, hvor grunne dammer
har størretetthet med bunndyr enn store vann, og at fjærmygg-
larver overalt er dominerende gruppe. I grunne dammer regis-
trerte han opptil 9000 fjærmygglarver pr. m2.

4.3.2 Bunndyr i elver og bekker

Forekomst av bunndyr i elver og bekker er vist i tabell 6.
Fjærmygglarverer dominerendeog tildelsenestegruppe. Noenfå
fåbørstemarkble funnet i Mosselelva.Det er en tydelig gradient
medøkendeantall bunndyr nedover i Mosselelva.Ved øverstesta-
sjon(lok. 19A), likeunderbreenøversti Mosseldalen,varelvaprak-
tisk talt livIøs:3 fjærmygglarverpr. 15 minutters innsamling.Dette
økte til 84 fjærnigg og 2 fåbørstemark ved stasjonen mellom
Mosselvannene(lok. 19 B),og til 266 fjærmyggog 18fåbørstemark
i elvanedenforNedreMosselvann(lok. 19 C).

I deøvrigelokalitetermed rennendevann,somikkeer brepåvirket,
ble det funnet et størreantall bunndyr. Rikestvar kildebekken(lok.
20) somhadde3000 fjærmygglarverpr. 15 minuttersinnsamling.I
dennebekkenvar det et tett teppe av moseog høyereplantersom
dekketbunnen.Detteviserat mengdenorganiskmaterialespilleren
vesentligrolle for forekomstav bunndyr i elvene.

4.3.3 De enkelte gruppene av bunndyr

Tabell 7 viserforekomstav arter og grupperav bunndyr i de ulike
lokaliteter.

Lepidurus

arcticus

57


50

Oligo-

chaeta

28

150


20

Nema-




toda

28

Sumantall

bunnd r

1490


230
30

1610

Chironomidae. Fjærmygglarverer en vanskeligsystematiskgrup-
pe, og bestemmelsener begrenset til slektsnivå i flere tilfeller.
Slekten Orthocladiusble funnet i de fleste vann og elver. Det er
ukjentom det er flerearterenn 0. trigonolabis.PåMitrahalvøyable
flere arter innendenneslektenfunnet, og 0. trigonolabisvar tallrik
i flere vann (Hansen1983).Pogonocladiusconsobrinushar en vid
utbredelsei oligotrofe vann.Arten ble funnet i Mosselvann(lok.7)
og i Strøen(lok. 14)og er kjent fra samtlige undersøktevann på
Mitra. Lauterbomiacoracinaer ikkeregistrertpåMitra, menblefun-
net i Mosselvannog i Gunvorvann(lok. 17).FunnavPsectrodadius
limbatellusi Strøenstemmeroverensmedat arten på Mitra unngår
de sterkestbrepåvirketevannene.SlektenCricotopuser represen-
tert ved C tibialisfunnet i Strøenog i Flåtan(lok. 13).Arten er tidli-
gerefunnet i flere lokaliteteri Adventdalen(Hirvenoja1967)og på
Mitra og har en vid utbredelsei Nearktisog i Europa(Styczynska&
Rakusa-Susczczewski1963). I alt er det registrert27 arter av fjær-
mygg i vannene på Mitra, mens bare 9 arter/slekter på Mossel-
halvøya.Riktignokligger sistnevnteområde lengst mot nord, men
myeav forskjellenmå tilskrivesrelativt lite materiale.Svalbardschi-
ronomidefaunaantaså ha sitt opphav først og fremst i Palearktis,
siden det er få likhetstrekk i chironomidefaunaen mellom Nord-
Amerikaog Svalbard.

Trichoptera. Vårfluer opptrer meget fåtallig på Svalbard.Kun
Apatania zonella er tidligere funnet (Sømme1979). Dennearten
ble funnet i Flåtan,Nevlingen,Gunvorvannog Mosselvatna,og i
følge Holmquist (1975) er den en høyarktisk, sirkumpolar art.
Antagelig er det A. zonella som har gitt navnet til Vårflue-sjøen,
rett sørfor Gråhukennord på Spitsbergen.

Ephemeroptera. I følge Sømme(1979) er det ingen represen-
tanter for denne gruppen på Svalbard.I Gunvorvannble imidler-
tid arten Leptophlebia vespertina funnet. Denne døgnfluearten
har en vid utbredelsepå fastlandet, men går normalt ikke høyere
enn like over tregrensa (John E. Brittain, pers. medd.). Det er
derfor overraskende at L. vespertina ble funnet på Svalbard.
Dette funnet er for øvrig omtalt i Torkildsen(1984).
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Tabell 6 Antall bunndyr.pr. 15minutter innsamlingi elverog bekker.
Numberof benthic animalsper 15minutessamplingin riversand brooks.

-

Lok. nr Dato Chirono- Oligo-
Loc.no. Date midae chaeta

18 17.8 543
19A 25.8 3
19 B 27.8 84 2
19 C 27.8 266 18
20 26.8 3000

Tabell 7 Registrertearter av bunndyr i de enkeltelokaliteter.
Benthicspeciesrecordedin the variouslocalitites.

Lok. nr. / Loc. no.
1 2 3 4 5 6


Lok. nr. / Loc.no. Lok. nr. / Loc. no.
7 8 9 13 14 16 17 18 19A 19B 19C 20

Chironomida
Diamesasp.
Orthocladiinae
Orthodadius trigonolabis
Tanytarsini
Chironomus
Procladiussp.
Pogonocladiusconsobrinus
Psectrocladiuslimbatellus
Cricotopustibialis
Lauterbornia coracina

Trichoptera
Apatania zonella

Ephemeroptera
Leptophlebia vespertina

Notostraca
Lepidurusarcticus

Oligochaeta
Enchytraeidae

p


P

	

p p p p
ppppp p

P
P P
P P

p p p
p p p

P

P


P P P P

Oligochaeta. Det foreligger sparsomt med opplysninger om
fåbørstemark på Svalbard.Hansen(1983) fant oligochaeter i fle-
re vann på Mitra, med maksimaltetthet 717 dyr pr. m2. Dyrene
tilhørte familien Enchytraeidae, men er ikke artsbestemt.
Oligochaetene fra Mosselhalvøyatilhørte også denne familien,
og det ble registrert en tetthet på 150 dyr pr. m2 på 5 m dyp i
Mosselvann.

4.4 Fisk

Røye(SalvelinusalpinusL.)er enesteferskvannsfiskpåSvalbard.Det
har lengevært kjent at røyaopptrer i to former: en anadromform
somvandrer ut i havet hvert år, og en stasjonærform i ferskvann
(Gullestad1973, 1975, 1979).Røyasutbredelsepå Svalbardstrek-
ker seg langs vestkysten av Spitsbergen fra Hornsund i sør til
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Danskøyai nord og i diversevassdraglangs nordkysteneav
Spitsbergenog Nordaustlandet(Hammar1982).

I denneundersøkelsenble det lagt vekt på å sammenliknevek-
sten hos sjørøyefra Mosselvassdragetmed stasjonærrøye i
området. Materialeter relativtbegrenset.Fiskeneble aldersbe-
stemtvedavlesingpå otolittene.I følgeGullestad(1975)er avle-

sing på otolitter den mest påliteligemetode for aldersbestem-
melseav røye.

Enoversiktoverfangstenmedopplysningeromfiskeneergitti tabell
8. Sjørøyefinnesbare i selveMosselvassdrageti detteområdet.I
Mosselvassdrageterdetogsåenmindrestammeavstasjonærrøye(eks.
fisknr66).Staonærrøyebleforøvrigogsåfangetifireandreinnsjøer.

Tabell8 Røyefangetpå Mosselhalvøyasommeren1977.L,cm=lengde,cm, V,g= vekt,g, Gon.=gonader,Paras.=parasitter,
Kjøttf.=kjøttfarge,A= anadrom,St=stasjonær,m= hann,f= hunn,R=rød,LR=lyserød,H= hvit
Dataoncharcapturedon Mosselhalvøya,summer1977. L,cm=length,cm, W,g= weigth,g, Gon.d.= gonaddevelopment,
Paras.=parasites,Fl.c.= fleshcolour,A= anadromous,St=stationary,m= male,f= female,R=red,LR=lightred,H= hvit

Fisknr. Dato
Fishno. Date

Lok.nr.
Loc.no.

Type

T e

Kjønn
Sex

Alder L,cm
A e L,cm

g



K-faktor

K-factor

Gon.

Gon.d.

Mageinnhold

Stomachcont.

Paras.

Paras.

Kjøttf.

Fl.c.

1 14.8 7 A m 19-22 38 470 0,86 5




LR
2 14.8 7 A m 18-20 41 610 0,89 5




LR
3 14.8 7 A m 13-14 45 890 0,98 5




LR
4 14.8 7 A m 13-14 44 910 1,07 5




LR
5 14.8 7 A m 13 49 1100 0,93 5




LR
6 14.8 7 A f 13-15 52 1300 0,92 5




LR
7 14.8 7 A f 15-17 52 1380 0,98 5





8 14.8 7 A f 13 55 1400 0,84 4





9 14.8 7 A m 15-17 55 1440 0,87 4





10 14.8 7 A f 13 49 970 0,82 5





11 15.8 7 - A f 14 52 1320 0,94 5





12 15.8 7 A m 12 47 850 0,82 5




LR
13 15.8 7 A f 13-14 54 1380 0,88 5





14 15.8 7




f 21 40 440 0,69 5




LR
15 15.8 7 A f 13 51 980 0,73 5





16 15.8 7 A m 14-16 59 1600 0,78 5




LR
17 17.8 8 St m




43 500 0,62 1




)0(X




18 17.8 8 St m




44 500 0,59 1




XXX




19 18.8 14 St m 28 53




5 chiro.




20 18.8 14 St m 18-19 38




2-3 chiro.




21 18.8 14 St m 24-25 44




5 chiro.




22 18.8 14 St m 27-28 43




1 chiro.




LR
23 18.8 14 St m 26-28 41




2-3 chiro.




LR
24 20.8 13 St m 22-23 51




5 trich.95%,chiro.5%




LR
25 20.8 13 St f 16 46




5 trich.95%,chiro.5%




26 22.8 17 St f 22 41 480 0,70 2-3 chiro.




27 22.8 17 St m 23 43 600 0,75 1 chiro.99%,trich.1%




28 22.8 17 St m 27 47 710 0,68 1 chiro.




29 24.8 8 St f 25 43 455 0,57 3 chiro.




LR
30 24.8 8 St f 27 43 550 0,69 1 chiro.




31 24.8 8 St m 22-23 42 500 0,67 4 tom




32 24.8 8 St m 18-22 47 760 0,73 5 chiro.
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(Tabell8 forts.-cont.)
Fisknr.
Fishno.

Dato

Date

Lok. nr.
Loc.no.

Type

Ty e

Kjønn
Sex

Alder L,cm
A e L,cm

g



K-faktor

K-factor

Gon.

Gon. d.

Mageinnhold

Stomachcont.

Paras.

Paras.

Kjøttf.

Fl.c.

33 24.8 8 St f 20 45 645 0,71 2 - 3 tom XXX LR
34 24.8 8 St f 23-24 44 700 0,82 5 chiro.




IR
35 24.8 8 St m 17-18 45 770 0,84 3 - 4 tom




R
36 24.8 8 St m 12 22 80 0,75 1 chiro.




H
37 24.8 8 St ? 12 24 110 0,79 1 tom




H
38 24.8 8 St ? 19 37 395 0,78 1 chiro. X)0< LR
39 24.8 8 St m 24 46 800 0,82 4 - 5 tom




R
40 24.8 8 St f 18-19 35 375 0,87 2 fisk xxx IR
41 24.8 8 St f 20 45 645 0,71 3 - 3 tom xxx IR
41 23.8 sjø A f 9 31 300 1,00 3




x R
42 24.8 9 A f 13 33 365 1,02 3




R
43 24.8 9 A m 11 44 740 0,87 1




x R
44 24.8 9 A m 12 50 945 0,76 2-3




R
45 24.8 9 A m 12 42 670 0,90 1 - 2




R
46 24.8 9 A f 13 52 1050 0,75 3




R
47 24.8 9 A m 13 42 770 1,04 1 - 2




R
48 24.8 9 A f 15 46 800 0,84 3




R
49 24.8 9 A m 14 48 850 0,77 1 - 2




R
50 24.8 9 A f 14 50 1050 0,84 5




R
51 24.8 9 A m 14 51 1060 0,80 5




R
52 24.8 9 A m 15 51 1460 1,10 2




R
53 24.8 9 A f 14 50 1180 0,94 5




R
54 24.8 9 A m 13 51 1280 0,96 2-3




R
55 24.8 9 A f 13-14 55 1500 0,90 5




R
56 24.8 9 A m 12 53 1400 0,94 5




R
58 24.8 9 A m 14-15 63 2600 1,04 5




R
59 24.8 9 A m 17 56 1600 0,91 5




R
60 24.8 9 A f 15 56 1900 1,08 3




R
61 24.8 9 A m 15 50 1500 1,20 5




IR
62 24.8 9 A m 16 48 1200 1,08 5




R
63 24.8 9 A m 14 51 1300 0,98 5




R
64 24.8 9 A f 14 50 1100 0,88 5




R
65 24.8 9 A m 12 53 1700 1,14 5




R
66 24.8 9 St m 28 50 870 0,70 1 tom XXX R
67 24.8 9 A m 13 58 1800 0,92 3




R
68 24.8 9 A m 13 48 1200 1,09 4




R
69 24.8 9 A m 12 47 1100 1,06 3-4




R
70 27.8 7 A f 13-14 50 1000 0,80 5




R
71 27.8 7 A f 14-15 55 1300 0,78 5




R
72 27.8 7 ? ? 8 25 120




1




x IR
73 27.8 7 St ? 16-17 30 180 0,67 1 tom xx IR
74 27.8 7 ? ? 8-9 21 65




1




x IR
75 27.8 7 ? f 9 21 65




2




x LR
76 27.8 sjø A m 13-14 60 2300 1,06 4




R
77 27.8 sjø A f 8 - 9 25 33 0,78 2




R
78 27.8 19 C A ? 4 9 4
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4.4.1 Alder og vekst

Sjørøyafødes i ferskvannog vandrer ut i havetfor førstegang når
den er mellom4 og 9 år gammel (Gullestad1973).Denvandrerut
i månedskiftetjunifjuli og blir i saltvannca 1 månedfør dendraropp
i ferskvannigjen. Fiskenblir kjønnsmodenførstegangetter 7 til 11
år. Vi antar at sjørøyasom ble fanget i Mosselvassdrageti august
1977,var på vei opp fra sjøen.Gytinga skjer i ferskvannvanligvisi
september.Sjøreyaovervintrerså i ferskvannfør den drar ut igjen
neste forsommer. Gytemodne anadrome hanner hadde en gjen-
nomsnittligalder på 14,2 år og en vekt på 1270 g, mensde tilsva-
rende tallene for hunnene var henholdsvis 13,5 år og 1126 g.
Yngstegytemodnehannvar 12år og eldste20 år, mensyngsteog
eldstegytemodnehunn var henholdsvis9 og 16år.

Figur3 visersammenhengmellomalderog vekst.Deflestefiskene
haddeenaldermellom12og 16år og lengdemellom40 og 60 cm.
At såfå mindrefiskerble fanget, skyldesat det mestble brukt garn
med 45 mm maskevidde.Resultateneer for øvrig i god overens-
stemmelsemed situasjoneni Rewatnet (Gullestad1973),skjønt i
Mosselvassdragetvar det et større innslag av eldre fisk. Sjørøyai
Arkvatnet, PrinsOscarsland på Nordaustlandet,har størrespred-

ning i vekt enn det en finner hos populasjonene i Rewatn og
Mosselvassdraget(Hammar1982).Ialledissetre vassdrageneligger
maksimalstørrelsepåsjørøyapå drøye60 cm. Deto størstefiskene
somble fanget i Mosselvassdraget,haddemålene63 crn/2,6 kg og
60 crn/2,3 kg. Dettevar hannersomvar omkring 14 år gamle.

Denstasjonærerøyablir kjønnsmodenfor førstegang i alderen6-
13år (vanligvis8-9 år) (Gullestad1973).Deekstremebetingelsene
i ferskvannsom røyaved dissebreddegraderleverunder, influerer
på hele deres utvikling. Den lave vanntemperaturen, den korte
vekstsesongenog den sterkt begrensetemengde føde resulterer
først og fremst i en ekstremt langsomvekstsom igjen fører til høy
gytealder og høy levealder. Mens sjørøyaoftest gyter hvert år,
trenger stasjonærrøyeofte flere år på å gjenoppbyggerogn eller
melkemellom hvergyteperiode.Pågrunn av den usedvanligehøye
alderenen kan finne hos stasjonærrøye,kan størrelsenlikevelbli
betydelig. Opptil 53 cm og vekt på 0,9 kg ble registrert. Det ble
fanget flere fisker med alder rundt 28 år. I Sirkelvannet på
Nordaustlandeter det tatt fisk med alder opptil 27 år (Hammar
1982).Det er en markert forskjell i vekst hos sjørøyeog stasjonær
røye.Sjørøyatrengerca 13år for å bli 50 cm, mensdenstasjonære
trengerca 24 år for å oppnå sammelengde.
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4.4.2 Kjønnsmodning

Gonadenes utviklingsstadium er angitt etter en skala fra 1 til

7, hvor 1-2 er umoden fisk, 3-6 gytefisk, mens 7 betegner

utgytt fisk. De fleste sjørøyene var i stadium 5, noe som viser

at gytetida var nær forestående, og at det er årlig gyting.

Hos den stasjonære røya var gonadene i svært vekslende

modningsgrad. Dette gjenspeiler at disse ikke gyter hvert år,

men trenger flere år på å gjenoppbygge gonadene etter en

gyting.

4.4.3 Ernæring

Næringsvalget viser en temmelig monoton diett, der larver og

pupper av fjærmygg dominerer fullstendig. Unntak var fisk fra

Flåtan, der vårfluelarver fylte det meste av mageinnholdet.

Et bilde på ernæringsforholdene kan en få ved å regne ut fiskens

kondisjonsfaktor, gitt ved Fultons formel (Nikolsky 1963):

K= Vekt i gram x 100
(Lengde i cm)3

Gjennomsnittsverdien for fisk mellom 40 og 50 cm lengde blir for

sjørøye K = 0,91 og for stasjonær røye K = 0,71. Som ventet er sjø-

røye i langt bedre kondisjon enn stasjonær fisk. Kjøttfargen var rød

eller lyserød hos begge grupper. I følge Brabrand & Saltveit (1983)

angir K-verdier lik eller større enn 0,9 røye av god kvalitet.

4.4.4 Parasitter

Nesten alle de stasjonære røyene var sterkt infisert av innvollspa-

rasitter, mens sjørøya var lite parasittert.
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5 Sammendrag
Sommeren1977 ble det foretatt en ferskvannsbiologiskundersø-
kelseav 9 innsjøer,8 dammerog 3 bekker/elverpå Mosselhalvøya
nord på Spitsbergen.Det ble foretatt målinger av kjemisk-fysiske
faktorer og tatt prøverav plante-og dyreplankton,bunndyrog fisk.
Innsjøenei Mosselvassdragetble loddet opp og hovedvektenavun-
dersøkelsener lagt på dette viktige sjørøyevassdraget.

Alle lokalitetenehaddeen svært lav temperatur gjennom somme-
ren. I dammenekom temperaturenopp i 7,8 °C, i ikke brepåvirke-
te innsjøervar høyestetemperatur 6,5 °C, mensden i de brepåvir-
kete kom opp i 3,4 °C. Ingenav innsjøenevar temperatursjiktet.De
brepåvirketeinnsjøenehaddesiktedyppå0,25-0,5m, mensdet i de
ikke brepåvirketevar mer enn 10 m. Lokalitetenevar svaktsuretil
svakt basiske,pH 6,5-7,3, med de høyesteverdiene i dammene.
Elektrolyttinnholdeti innsjøenevar lavt, og ledningsevnen,K25,va-
rierte mellom 1,8-6,3mS/m.I dammenesomalle liggernær havet,
var elektrolyttinnholdet høyereog ledningsevnenvarierte mellom
K25 13,3-20,6 mS/m,og de hadderelativt høyeverdierav Na 14,7
mg/I,Cl 50 mgAog delsSO49 mgAog Ca 9,9 mgA.

Zooplanktonet i vannene besto stort sett av fire arter hjuldyr,
Keratellahiemalis,Polyarthradolichoptera,Kellicotoalongispinaog
Synchetasp. Det ble i tillegg funnet et eksemplarav Notholcalati-
styla.To artercladocera(Bosminalongirostrisog Chydorussphaeri-
cus)og en art hoppekreps(Cyclopsabyssorumeller Limnocalanus
macrurus)var vanlige i planktonsamfunnet.I dammenedominerte

Daphniamiddendorffianaog Chydorussphaericus.D. middendorf-
fianablebareregistrerti dammene.C sphaericusvarvanligstesmå-
krepsartog forekom bådei innsjøerog dammer.L. macrurusog B.
longirostrisvar nyearter for Svalbard.Nyart var ogsåSidaaystalli-
na som ble funnet i noen få eksemplareri Mosselvann.Alona gut-
tata ble funnet i to dammerog Macrothrixhirsuticornisi en damog
en innsjø.C.abyssorumvar dominerendei flere innsjøerog prøve-
ne indikerteen ett-årig livssyklus.

Blant bunndyrene var fjærmygglarver helt dominerende gruppe,
men det ble også registrertvårfluer (en art), døgnfluer (enart), få-
børstemark, rundormer og midd. Spesielt nevnes døgnfluen
Leptophlebiavespertinasomtidligereikkevar registrertpåSvalbard.
Av fjærmygg ble 9 arter/slekterregistrert.

Detre sterkt brepåvirketeinnsjøenehaddelangt lavereproduksjon
enn de øvrigebådeav zooplanktonog bunndyr. Bunndyrtettheten
var lav,230 individer/m2på 5 m dyp og 30 individer/m2på 10 m i
Mosselvatn.Idammenebledet målt tettheter på 1500individer/m2.
I rennendevanndominertefjærmygglarverhelt, og mengdenavtok
sterkt inn mot breen.

Anadrom sjørøyeforekom bare i Mosselvassdraget,mensstasjo-
nær røye hadde større utbredelse i dette området. Den anadro-
me sjørøyaviste bedrevekst, kondisjonog hadde mindre parasit-
ter enn stasjonærrøye. Den gytemodne anadrome fisken hadde
en gjennomsnittlig alder på ca 14 år, menseldste stasjonærefisk
var ca 28 år.
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6 Summary
In summer 1977, 9 lakes, 8 ponds and 3 rivers/streams were inve-

stigated on the Mossel peninsula on Spitzbergen. All localities had

very low temperatures during summer. In the ponds the tempera-

ture reached 7.8 °C, in lakes not influenced by glacial runoff 6.5 °C

and in the heavily influenced lakes the temperature did not exceed

3.4 °C. The lakes were not stratified. The glacier-fed lakes had a

transparency of 0.25-0.5 m and the other lakes more than 10 m. All

the localities were near neutral, pH-values 6.5-7.3 with the highest

values in the ponds. The electrolyte contents in the lakes were low

and the specific conductivity varied between K25 1.8-6.3 mS/m. In

the ponds close to the sea the electrolyte content was higher and

the specific conductivity varied between K25 13.3-20.6 mS/m and

these localities had a relatively high content of Na 14.7 mgA, Cl 50

mgA and to some degree SO49 mgA and Ca 9.9 mg/l.

The zooplankton communities consisted mainly of four species of

rotatoria Keratellahiemalis,Polyarthradolichoptera,Kellicotialongi-
spina and Syncheta sp. One specimen of Notholca latistyla was
found in lake no. 17. Two species of cladocera (Bosminalongirostris
and Chydorussphaericus)and one species of copepods (Cyclops
abyssorumor Limnocalanusmacrurus)were usually found in the

plankton communities. In ponds Daphnia middendorffiana and

Chydorussphaericus dominated. D. middendorffiana was only

found in the ponds while C sphaericuswas common in both lakes

and ponds. Both L. macrurusand B.longirostriswere common and

were new to Spitzbergen. Also Sidaaystallina, found in some few

specimens in lake Mosselvann, was new to Svalbard. Alona guttata
was found in two ponds and Macrothrix hirsuticornisin one pond

and one lake. Cyclopsabyssorumdominated in many of the lakes

and the samples indicated a one year life-cycle.

The zoobenthos were dominated by chironomides, but oliogocheta-

es, ostracods, and one speciesof Trichoptera (Apataniazonella)were

also common. A few specimensof the Ephemeropteran Leptophlebia
vespertina,new to Svalbard, were found in lake no. 17 together with

nematods and hydrocarina. Of chironomides 9 species/genera were

found.

The three lakes heavily influenced by glacial ooze had low produc-

tion of both zooplankton and zoobenthos. The density of zooben-

thos in lake Mosselvann was low, 230 individuals per m2 at 5 m

depth and 30 per m2 at 10 m. In ponds the density was about 1500

individuals per m2. In running water chironomides dominated and

the density decreased towards the glacier.

Anadromous arctic char (Salvelinus alpinus) occured in lake

Mosselvann only, while the landlocked arctic char had a wider dis-

tribution in the area. The anadromous char showed a much better

growth, K-values and was less infected by parasites. The spawning

anadromous arctic char had a mean age of 14 years and mean

weight of 1.2 kg. The oldest anadromous fish was about 20 years

old while the oldest landlocked fish was about 28 years.
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