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Referat
Walseng, B. 1993. Verneplan I og II, Rogaland. Krepsdyr-

undersøkelser. - NINA Oppdragsmelding 222: 1-33

Vannkjemi og krepsdyrfauna er undersøkt i 20 lokaliteter i vassdra-

gene Fuglestadåna, Håelva, Orreelva, Figgjo, Imselva og Vormo som

alle er varig vernet mot vasskraftutbygging. Tilsammen foreligger

det 20 vannprøver og 55 krepsdyrprøver fra perioden 30.6.-2.7.
1992. Vormo (ca pH 5,5) hadde lavere pH enn Jærvassdragene der

pH varierte mellom 6,0 og 7,5. ledningsevnen i Vormovassdraget

var lavere enn i vassdragene på Jæren.

Tilsammen 48 arter krepsdyr ble registrert, hvorav 31 arter vann-

lopper og 17 hoppekreps. Hele syv vannlopper og syv hoppekreps,

som ble funnet på Jæren, er sjeldne eller mangler helt på Sørlandet.
Vannloppen Alona rectangula og tre av cyclopoidene, Eucyclops
macruroides,E.macrurusog Cryptocyclopsbicolor er tidligere ikke

registrert verken på Sørlandet eller Vestlandet.

Faunistisk hadde Rogaland størst likhet med nabofylkene Hordaland

og Vest-Agder. Rogaland hadde imidlertid flere østlige arter som
mangler på Vest- og Sørlandet forøvrig. Faunistisk var det store for-

skjeller mellom Vormo og de fem Jærvassdragene, men forskjellene

var også innbyrdes stor mellom Jærvassdragene.

Status for vernete vassdrag i Rogaland er drøftet ut fra både den na-

turgeografiske og den ferskvannsbiologiske regioninndelingen.

Dokumentasjonen av de ferskvannsbiologiske forhold er dårligst fra

den aller sørligste del av fylket samt fra øyene i Boknafjorden og

fastlandet i nord.

Emneord: Verneplan - ferskvann - krepsdyr - Rogaland

Bjørn Walseng, NINA, Boks 1037 Blindern, N-0315 Oslo

Abstract
Walseng, B. 1993. Conservation plans I and II, Rogaland county.

Investigation of crustaceans. - NINA Oppdragsmelding 222: 1-33

This report describes the crustacean fauna in the watercources of

Fuglestadåna, Håelva, Orreelva, Figgjo, Imselva and Vormo and is

part of the investigations for plans I & Il for watercouse protection.

Measured pH varied between 5.5 (Vormo) and 7.5 (Ergavatnet).

Lowest conductivity was measured in the catchment of Vormo.

48 crustacean species were found (31 cladocerans, 17 copepods);

of these the cladocera Alona rectangulaand three of the cyclopoids,
Eucyclopsmacruroides,E.macrurusand Cryptocyclopsbicolorwere
new reports from the West and South of Norway. Another 10 spe-

des (6 cladoceran, 4 copepods) have only been found a few times.

Rogaland is faunistically most similar to Hordaland and Vest-Agder

situated respectively north and southeast of the county. A few spe-

cies which normally only occur in East Norway were found in the

watercourses of Jæren. Between Vormo and the watercourses of

Jæren there were differences in the composition of species.

The situation for watercourse conservation in Rogaland was discus-

sed in view of physical geography and freshwater biological regions

and subregions. From the southern part of the county and from the

island and coastal areas in the north, more investigations on the
freshwater biology are required.

Key words: Conservation plan - Freshwater - Crustacean - Rogaland

county

Bjørn Walseng, NINA, PO Box 1037 Blindern, N-0315 Oslo, Norway
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1 Innledning
Denne rapporten er utarbeidet som et bidrag til å klarlegge ver-
neplanstatus for Rogaland fylke og er basert på en befaring i
seks varig vernete vassdrag (Verneplan 1og II). Mens det er utført
naturfaglige undersøkelser i forbindelse med de to siste verne-
planene (Verneplan III og IV), var dette ikke tilfelle med de to før-
ste. Fra disse foreligger det derfor lite eller ingen dokumenta-

sjon. Denne rapporten fokuserer på krepsdyrfaunaen innen seks
Verneplan I og II vassdrag i Rogaland.

De to første verneplanene kom i henholdsvis 1973 og 1976, og her ble
tilsammen syvvassdrag i Rogaland vurdert varig vernet (figur1).Fem
av vassdragene, Fuglestadåna, Håelva, Orreelva, Figgjo og Imselvaer
nabovassdrag i Jærenområdet. De to siste,Vormo og Vikadalselva lig-
ger lenger nord i fylket. Den sisteverneplanen (Verneplan IV)omfattet

ROGALAND
VERNESTATLIS

ikedal va

Hustveit-

vassdr
 Hauge- lv

Vorrno:
C9 (2

11Hamrabøåna

Hålandselva

Norddalsåna

Esped Iserva

Inise(va

Frafjordelva

km

Fbgq11)

Fuglestadåna

Verneplan I & II

Verneplan IV
Figur 1
Vernestatus i Rogaland.

Conservation status of watercourses
in Rogaland county.
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ytterligeresyvvassdragi Rogalandsomblevarigvernetmot kraftut-
bygging (Frafjordelva, Espedalselva,Norddalsåna, Hålandselva,
Hamrabøåna,Hustveitelvaog Haugevassdraget).

Påoppdragfra Miljøvemdepartementetble'det i forbindelsemedar-
beidetmedutvelgelseavverneverdigeinnsjøeri 1974foretatt en lim-
nologiskbefaringtil vann på Jæren(Rognerud& Skogheim1975).I
sammenhengmed konsesjonssøknadfor Saudautbyggingenforelig-
gerdet et begrensetantall undersøkelsersombelyserdeferskvanns-
biologiskeforhold i Saudaområdet(Walsenget al. 1993).Detforelig-
gerogsåferskvannsbiologiskeundersøkelserfra Jørpelandsvassdraget
(Raddum& Fjellheim1983) i forbindelsemed konsesjonssøknadfor
Lyse-kraftsplanerom tilleggsreguleringeri vassdraget.

I forbindelse med forurensning av vannsystemene på Jæren
har det i perioden 1979-82 pågått undersøkelser i Orrevass-
draget (NIVA 1981, 1982, 1983a, 1985). Fra Figgjovassdraget
foreligger det en forundersøkelse fra 1983 (NIVA 1984a).
Nedbør-, vannkjemiske og biologiske undersøkelser er gjort i
forbindelse med fiskedød i Vikedalsvassdraget (NIVA 1983b,
1984b).

Laboratorium for ferskvannsøkdlogiog innlandsfiske, Zoologisk
museum,Univ. i Oslo(LFI)har i flere år drevet fiskebiologiskeun-
dersøkelseri Suldalslågen(Saltveit1986, 1989). FraKarmøyfore-
ligger det undersøkelserpå bunndyr og plankton fra de gruvepå-
virketeVisnevatnapå Karmøy(Bremnes1991).
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2 Områdebeskrivelse
2.1 Beliggenhet

Vassdragenes beliggenhet er vist i figur 1, mens figurene 2a og b

viser de enkelte vassdrag.

Objekt 027/1 Fuglestadåna
Kart M 711: 1212 III (Nærbø).

Vassdraget (figur 2a) ligger sør på Jæren i et småkupert terreng
som i vest går over i de villere sørlandsheiene. Det har et nedbørfelt

på 44 km2 og med unntak av et lite areal i nord, som tilhører Time

kommune, ligger feltet i sin helhet i Hå kommune. Med utspring i

Kartavatnet renner hovedelva fra nordøst mot sørvest og er relativt

fattig på innsjøer. Bjårvatnet, som ligger ved Brusand like før elvas

utløp i havet, er en lagunesjø. Vannet er restene av en tidligere hav-

bukt som blitt avsnørt fra sjøen. Med et areal på ca 1,0 km2 er det

nedbørfeltets største innsjø med et rikt fugleliv. Elvestrekningen som

forbinder vannet med havet ved Brusanden, kan til tider være tørr-

lagt som følge av uttak til jordbruksvanning og en regulering høye-

re opp i vassdraget.

Utmarka i vassdragets indre deler er et viktig turområde for bebo-

erne på Jæren. Brusanden er en kjent badeplass med gode cam-

pingmuligheter.

Objekt 028/1 Håelva

Kart M 711: 1212 III (Nærbø).

Håelva (figur 2a) ligger nord for Fuglestadåna og har et nedbørfelt

på 160 km2. Det ligger i Time, Bjerkreim og Hå kommuner. I de in-

dre, østlige deler av nedbørfeltet ligger en rekke små og mellom-

store vann. Vassdraget har sitt utspring i Storamos, som er det stør-

ste av vannene, med et areal på i underkant av 2,0 km2. Fra dette
vannet renner hovedvassdraget mot nord i et småkupert landskap

før det dreier i østlig retning. Pådenne siste strekningen ut mot ha-

vet slynger elva seg gjennom det flate Jærlandskapet, som har få

innsjøer. Denne delen av vassdraget er et relativt tett befolket kul-

turlandskap med et godt utbygget veinett. Funn etter mange bo-

plasser viser at det her har vært stor aktivitet av mennesker helt til-

bake til steinalderen. Utløp i havet ligger ca 30 km sør for Stavanger.

Indre, østlige deler av vassdraget egner seg godt for fotturer, jakt og

fiske. Kystområdet er landskapsvernområde med fuglelivsfredning.
Pågrunn av forurensning fra jordbruket er imidlertid nedre deler av

vassdraget dårlig egnet til f eks bading.

Objekt 028/2 Orreelva
Kart M 711: 1212 (Nærbø) og 1212 IV (Stavanger).

Vassdraget (figur 2a) er nabovassdrag til Håelva i sør og Figgjo i

nord. I motsetning til disse vassdragene som i indre deler består av

et småkupert heilandskap, drenerer Orreelva hovedsakelig jord-

bruksarealer i sentrale deler av Jæren. Noen få tilløpsbekker kom-
mer riktignok fra heiområdet i øst der Njåfjellet og Åsvatnet utgjør

det største sammenhengende friluftsområdet i vassdraget.

Nedbørfeltet er på ca 100 km2 og ligger i Klepp og Time kommu-

ner. På flata ut mot havet ligger de tre store vannene, Orrevatnet,

Horpestadvatnet og Frøylandsvatnet. Dette er viktige våtmarksom-

råder for fugl, og Frøylandsvatnet er lagt ut som landskapsvernom-

råde med fuglelivsfredning. Fra Orrevatnet renner elva til utløp i ha-
vet ved Orre, ca 25 km sør for Stavanger.

Befolkningstettheten i nedbørfeltet er høy, og på vei mot utløp i ha-

vet passerer elva tettstedet Bryne som ligger sentralt i vassdraget.

Forurensningen fra jordbruket er stor og oppblomstring av giftige

blågrønnalger skjer ofte.

Objekt 02813 Figgjo (022.32).
Kart M 711: 1212 I (Høle) og 1212 IV (Stavanger).

Vassdraget (figur 2a) ligger sentralt på Jæren rett sør for bye-

ne Stavanger og Sandnes. Med et areal på 230 km2 er det det

største av Jærvassdragene og ligger innenfor Sola, Klepp,
Time, Sandnes og Gjesdal kommuner. Fra kildene i øst rundt

Ulvsfjellet (600 m o.h.) renner hovedelva i nordvestlig retning.

Her ligger Storavatnet som er nedbørfeltets nest største inn-

sjø. De høyereliggende deler av vassdraget ligger i et trefattig

landskap. Ved Edlandsvatnet slutter en vestlig gren seg til

hovedvassdraget med bl a Limavatnet. Fra utløp av Edlands-

vatnet dreier Figgjo mot vest, og på denne strekningen renner
hovedelva gjennom flere mindre vann. Et av disse er Grude-

vatnet som er vernet som våtmarksområde på grunn av sitt

rike fugleliv. Utløp i havet er vest for Sandnes i et kystlandskap

typisk for Jæren med dominans av sandstrender med sanddy-

ner, men også med innslag av rullesteinstrender. Før utløp

mottar Figgjo to sideelver som drenerer et innsjøfattig område

sør for Sola.

Nedstrøms Edlandsvatnet renner Figgjo gjennom et landskap

som er preget av menneskelig virksomhet. Funn etter mange

boplasser viser stor aktivitet tilbake til steinalderen. Dette har bl a

sammenheng med at Figgjo er og alltid har vært en god lakse-

elv. Høyereliggende, østlige deler av vassdraget egner seg
utmerket til jakt og fiske. Vagleskogen, Bogafjell og

Eidlandsfjellet er viktige nærfriluftområder for beboerne rundt

og i Stavanger og Sandnes. Liksom de foregående vassdragene

er også nedre deler av Figgjo sterkt forurenset som følge av jord-
bruk og annen menneskelig aktivitet.
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Figur 2a
Nedbørfeltene tiI Fuglestadåna,Håelva,Orreelva,Figgjoog Imselva.
Thecatchment areasof the riversFuglestadåna,Håelva,Orreelva,Figgjoand Imselva.
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Figur 2b
Nedbørfeltet til Vormo.

The catchment area of the river

Vormo.
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Jøeentjorden

Henav.d'!Q.

Felts?a~.

5 km

Objekt 029/1 Imselva
Kart M 711: 1212 I (Høle) og 1212 IV (Stavanger).
Imselva (figur 2a) drenerer området øst for Sandnes og har-utløp i
Høgsfjorden, som er en sørøstlig gren av Boknafjorden. Det har et
nedbørfelt på 128 km2 og ligger i sin helhet innenfor Sandnes kom-
mune. Figgjo er nabovassdrag i sør. Vassdraget har utspring i trak-
tene rundt Svihusvatnet. Herfra renner hovedelva i en bue mot
nordvest via Skjelbreidtjørna til innløp i Lutsivatnet. Herfra og vest-
over til utløpet ved lms består vassdraget av et nesten sammen-
hengende innsjøsystem med Lutsivatnet og Storavatnet som sen-
trale innsjøer. Unntak er elvestrekningen mellom Imsvatnet og ha-
vet. To mindre sidegrener slutter seg til vassdragets nedre deler,
henholdsvis elva fra Tengesdalsvatn i sør og Horvevatnet i nord. Ved
Ims, som ligger ved utløpet, har NINA en forskningsstasjon der det
pågår studier av anadrom fisk.

Lutsivatnet er det vannet i Imselva som i sterkest grad er berørt av
menneskelig aktivitet, men sammenlignet med Jærenvassdragene
er Imselva mindre påvirket av menneskelig aktivitet og da først og
fremst av jordbruksvirksomhet.

Objekt 035/1 Vormo
Kart M 711: 1313 III (Lyngsvatnet) og 1313 IV (Sand).

Vassdraget (figur 2b) ligger i indre deler av Ryfylke på sørsiden av
Jøsenfjorden vest for Hjelmeland. Det har et.areal på 119 km2 og

ligger i sin helhet i Hjelmeland kommune. Vassdraget har sine kilder
rundt Fjellsenden (1114 m o:h.) som er nedbørfeltets høyeste topp.
Herfra renner vassdraget i vestlig retning i et område'med flere små
og mellomstore vann, hvorav flere ligger i hovedvassdraget. Ved
Kleivaland dreier elva mot nord til utløp i Jøsenfjorden ved
Tøtlandsvik. Fra nordøst mottar Vormo et sidevassdrag som drene-
rer et areal som er av samme størrelse som hovedgrenen.
Funninglandsvatnet, med et areal på 1,4 km2, er det største av fle-
re mellomstore vann i denne sidegrenen. Også fra sydvest mottar
Vormo en mindre sidegren som kommer fra Undestølsvatnet og
Årdalsheiene.

Vormo drenerer i hovedsak skogløse områder og er i liten grad pre-
get av menneskelig virksomhet.

2.2 Klima

De fem undersøkte vassdragene sør for Stavanger er preget av kyst-
klima. Temperaturdata og nedbørdata for Sola (st 4456) er vist i fi-
gur 3. Temperatur og nedbør er gitt for perioden fra og med juli
1991 til og med juni 1992. Normalverdiene for samme periode er
også vist (Det norske meteorologiske institutt 1985, Det norske me-
teorologiske institutt 1986). Den meteorologiske stasjonen på Sola
ligger ute ved kysten, 8 m o.h., og med hensyn til nedbørforholde-
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Figur 3
Månedligegjennomsnittstemperaturer og månedlig nedbør for
Sola(4456) i perioden juli 1991- juni 1992samt normalene for
den sammestasjonen.
Monthly mean temperaturesand monthly precipitation at Sola
(4456) for the period July 1991 - June 1992 comparedto the
30-yearnormals for the samestation.

ne er den mest representativ for de lavereliggende delene av vass-

dragene. Vormo i nord må vurderes i lys av at dette vassdraget lig-

ger lenger inn i landet og har betydelig areal over tregrensen.

Temperaturminimum og temperaturmaksimum er henholdsvis

0,4 °C i februar og 14,7 °C i juli. Awiket fra middeltemperature-

ne for månedene januar og februar i 1992 var henholdsvis 3,8 °C

og 3,5 °C. Også mars hadde høyere temperaturer enn normalt.

Både før og etter den milde vinteren var temperaturene omtrent

som det normale. Sommertemperaturene i både 1991 og 1992 lå

også noe høyere enn normalt. Den milde vinteren resulterte i at

vannene ikke ble islagt, noe som av og til er tilfelle også i indre

deler av vassdragene.

Selvom det ikke foreligger data fra Vormo-området, er det naturlig

å anta et noe mer kontinentalt preg her enn ved Sola. I de lavere-

liggende deler av vassdraget er derfor normaltemperaturene for ja-

nuar og februar under 0 °C, mens sommertemperaturene ligger et

sted mellom 16-17 °C. Høyereliggende deler av vassdraget har na-

turlig nok lavere gjennomsnittstemperaturer.

Sola mottar i gjennomsnitt 1015 mm nedbør i året, med mest ned-

bør i perioden august-desember som har månedlige midler på over

100 mm. Minimum blir vanligvis nådd i mars, som har gjennom-

snittlig nedbør på 38 mm. Den årlige nedbøren tiltar med økende

avstand fra kysten, og i indre deler av Figgjo faller det mellom 2000

og 2500 mm nedbør på årsbasis (Aune 1981). Også sentrale deler

av Vormo mottar tilsvarende nedbørmengde.

I månedene forut for feltarbeidet i månedsskifte juni-juli var det relativt

små awik fra det normale. Juni hadde riktignok noe mindre nedbør,

mens det i mai kom noe mer enn normalt. Vintermånedene skilte seg

imidlertid ut med mye nedbør, og i mars var forholdene ekstreme med

over 200 mm, dvs det femdobbelte av hva som er normalt.

2.3 Berggrunn og losmasser

Beskrivelse av Rogalands geologi er i hovedsak hentet fra (Dahl

1979), mens opplysningene om kvartærgeologien er hentet fra

(Thomsen 1979). Et forenklet kart er vist i figur 4. Området er do-

minert av to hovedelementer, det prekambriske grunnfjellet som er

det eldste, og den kaledonske fjellkjede. Den kaledonske fjellrekken

består av to hoveddeler, skyvedekke og fyllittsonen. Fyllittsonen er

omdannete kambro-siluriske bergarter som opprinnelig er kalk- og

leiravsetninger i grunt sjøvann lagt oppe på grunnfjellet. Med tiden

har det blitt sammenpresset til skifrige bergarter som er relativt lett

forvitrelige og som er det beste berggrunnsunderlag for jordbruk i

Norge. Skyvedekkene består av gneisbergarter som er skjøvet ut over

skiferen fra nordvest og består overveiende av grunnfjellsbergarter.

Grunnfjellet dominerer og dateringer fra de østlige deler av fylket ty-

der på at det har en alder på ca 1000 millioner år. Forskjellige typer

gneiser dominerer. I den sørlige halvdelen av fylket er det grunnfjell

vest til Fuglestadåni som følger en smal sone med fyllitt. Fyllittsonen

fortsetter nordover til Sandnes og Stavanger. Også på øyene i

Boknafjorden og i områdene rundt Vindafjorden er det mye fyllitt i

veksling med skyvedekkebergarter. Grunnfjellet i nordlige deler av

fylket har også innslag av fyllitt og skyvedekkebergarter. Områdene

vest for Vindafjorden består også av skyvedekke. Interessant er

Karmøy som har metasandsteiner i sør og grønnstein i nord.

Rogaland er et fylke med mange forskjellige landskapstyper og er

derfor rikt på kontraster. Det kan skilles mellom tre hovedtyper.

Flatjæren med sine enorme leire- og grusavsetninger som dekker

skyvedekke og fyllittsonen sør for Stavanger. De mange markerte
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ROGALANDS
GEOLOGI

...

Grunnfjell

Skyvedekke

E Fyllitf

støtsidemorenene er fine kontraster i det ellers flate jordbruksland-

skapet på Jæren. I sør og sørvest fins et knudrete lågheilandskap.

Dette landskapet står igjen i sterk kontrast til Sirdals- og

Ryfylkeheienes nakne og avslipte bergoverflate.

Marin grense går ved 8-10 m o.h. ute ved kysten og 15-20 m o.h.

inne i fjordene.

2.4 Vegetasjon

Flatbygdene på Jæren er sterkt påvirket av jordbruksvirksomhet og

lite av den opprinnelige vegetasjonen er her tilbake. Situasjonen i

Figur 4
Berggrunnsgeologiske forhold i Rogaland.

Map showing geological conditions in Rogaland

county.

den sørlige delen avfylket er ellers preget av et sterkt beitetrykk som

bl a endrer markvegetasjonen. Furua, som er dominerende treslag

sammen med bjørk, er mange steder erstattet med planta gran.

Milde vintre gjør at sydligere arter, som mangler eller er sjeldne i

Norge, kan klare seg her (f eks eføy). Edelløvskoger med bl a eike-

skoger er vanlige.

I de nordlige deler avfylket er det mange stedersteilefjellveggersom går

fra havnivåog rett opp til skogløsvegetasjon. Ned mot havnivåfins det

også her frodige edelløvskoger.Furu og bjørk dominerer høyereopp.

De botaniske forhold i Rogaland er beskrevet mer omfattende av

Bakkevig (1979).
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3 Materiale og metoder
Materialet ble innsamlet i perioden 30.6.-2.7. 1992. Tilsammen fo-

religger det 20 vannprøver og 55 krepsdyrprøver.

Vannprøvene ble fylt direkte på 1 I plastflasker nær overflaten.

Litoralprøvene er tatt like over bunnen ved kast fra og langs land.

Det ble tatt prøver i forskjellig typer vegetasjon. I mangel av båt ble

det, der det var mulig, tatt prøver ved å kaste håven rett ut fra land

på et dypt, eksponert sted. På denne måten vil en også få informa-

sjon om artene i planktonsamfunnet. Ved innsamling av krepsdyr-

materialet er det brukt planktonhåv med maskevidde 90 I.Lm,dia-

meter 27,5 cm og dybde 57 cm.

Vannloppene (Cladocera) er bestemt ved hjelp av Smirnov (1971),

Flössner(1972) og Herbst (1976), mens hoppekrepsene (Copepoda)

er bestemt ved hjelp av Sars (1903, 1918), Rylov (1948) og Kiefer

(1973, 1978).

For å sammenligne planktonsamfunnene i de enkelte lokaliteter er

samfunnsindeksen (CC) beregnet etter følgende formel (Jaccard

1932).

CC = 100c / (a+b-c)

hvor a og b er antall arter i hvert av samfunnene, mens c er antall

arter felles for begge. CC gir et mål for likhet mellom lokalitetene

med hensyn til artssammensetningen. I lokaliteter med samme arts-

sammensetning vil CC være lik 100. Ved beregning av CC vil alle ar-

tene telle likt uansett om de er vanlige eller sjeldne. Sjeldne arter vil

derfor i stor grad bestemme forskjellen mellom samfunnene.
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4 Lokalitetsbeskrivelse
Tabell 1 gir en oversiktovernoen karakteristiskedatafra tilsammen
20 innsjølokaliteter.Beliggenhetentil stasjoneneer visti figur 5a og
b. UTM-koordinatene er angitt for det sted hvor prøveneer tatt.
Vannenesarealer beregnet ut fra 1:50 000 kart og må derfor be-
traktes som omtrentlige verdier, mens.nedbørfeltenesarealer er
hentet fra Verneplanfor vassdrag(NVE1991).

Deundersøktevannenefordeler segfra nær havnivåog opp til 343
m o.h. Orrevatnetog Ergavatnetligger kun 4 m o.h., mensalle de
fire høyestliggendelokalitetenetilhørerVormovassdraget.

Figur6 viserhvordan55 krepsdyrprøverfordeler segpå substratty-
pe og vannvegetasjon.Det blealltid tatt prøverrett ut fra eksponert
landutenvegetasjon,dersomdettevarmulig.I tilleggerdet i defles-
te vann tatt prøveroversand/steinstrandsamt i den vanligstevann-
vegetasjonen.Botngras,gul nøkkeroseog flotgras var de vanligste
vegetasjonstypene,mensgruppen "andre" beståravsennegras,sjø-
sivaks, starr, bukkeblad, takrør og havsivaks.Med unntak av
Orrevatnet,der prøveneer tatt på en eksponertsteinstrand,hadde
de flestevannenei det flate Jærlandskapettette bestanderavvege-
tasjoni strandsonen.Vannvegetasjonvardårligstutviklet i øvredeler
av Figgjo,hvor det i Edlandsvatnet,Limavatnet,NedreBergsvatnet
og Nebbetjernikkefantesvannvegetasjonvedstasjonen.

Tabell 1
Noen karakteristiskedata for de undersøkte vannene.
Somecharacteristicdata for the investigated lakes.

nr lok vassdrag vassdr.
nr

UTM kartblad nedbørfelt
km2

h o.h. areal
km2

1 Bjårvatnet Fuglestadåna 027/1 LK 108 940 1212111 44 8 1,0
2 Salvatnet Håelva 028/1 LL117 147 1212111 166 76 0,3
3 Melsvatnet Håelva 028/1 LL133 144 1212111




109 0,4
4 Ergavatnet Orreelva 028/2 LL003 157 1212111 100 4 0,4
5 Orrevatnet Orreelva 028/2 LL006 163 1212111




4 9,0
6 Frøylandsvatnet Orreelva 028/2 LL065 157 1212111




24 4,0
7 Skotjern Figgjo 028/3 LL165 173 1212 IV 230 154 0,15
8 Edlandsvatn Figgjo 028/3 LL190 185 1212




102 2,0
9 Limavatnet Figgjo 028/3 LL204 187 1212




102 1,5
10 lone/ned Bergsv. Figgjo 028/3 LL235 213 1212




130 0,005
11 ned Bergsvatnet Figgjo 028/3 LL237 214 1212




130 0,3
12 Nebbetjern Figgjo 028/3 LL255 225 1212




135 0,08
13 Horvevatnet Imselva 029/1 LL249 341 1212 128 26 0,3
14 Storavatnet 1mselva 029/1 LL224 329 1212




27 2,2
15 Stoklongetjern 1mselva 029/1 LL201 315 1212




31 0,05
16 Lutsivatnet Imselva 029/1 LL165 303 1212 IV




27 3,0
17 Giskelivatnet Vormo 035/1 LL506 727 1313 IV 119 231 0,2
18 Djupadalsvatnet Vormo 035/1 LL509 746 1313 IV




338 0,15
19 Litlevikvatnet Vormo 035/1 LL521 748 1313 IV




343 0,25
20 Funninglandsvatnet Vormo 035/1 LL535 750 1313IV




343 1,4
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13

14

Figur 5a
Prøvetakingsstasjoneri nedbørfeItenetil
Fuglestadåna,Håelva,Orreelva,Figgjoog
Imselva.
Samplestations for the riversFuglestadåna,
Håelva,OrreeIva,Figgjo and Imselva.

10 km
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VORMO

19
17

5 km

Figur Sb
Prøvetakingsstasjoneri Vormo.
Samplestations for the river Vormo.

annet

mannasøtgras

tjønnaks

nøkkerose

flotgras

stein/sand

fra land

0 2 4 6 8 10 12 14 16

antall

Figur 6
Substrat/vegetasjonfor de forskjelligeprøvene.
SubstratIvegetationwhere sampleswere taken.
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5 Resultater og diskusjon
5.1 Vannkjemi

Vannkjemiske data fra 20 lokaliteter er vist i tabell 2. Prøvene er

kun analysert med hensyn til pH og ledningsevne. pH er målt po-

tensiometrisk på laboratoriet etter at Prøvene hadde vært oppbe-

vart på et mørkt kjølerom i ca 3 måneder.

Mange forbehold må tas i vurderingen av analyseresultater da kje-

miske data kun er basert på en tilfeldig prøve fra ett besøk. De vann-

kjemiske forhold vil normalt variere både med årstid og vannføring,

og NIVAs overvåkingsundersøkelser, der disse foreligger, vil derfor

gi det beste bildet av de vannkjemiske forhold.

5.1.1 pH

Vormo hadde lavere pH enn Jærvassdragene. I alle de fire vannene

i Vormo lå pH rundt 5,5. Vassdraget ligger innenfor det sørnorske

grunnfjellsområdet med tungt forvitrelig berggrunn. Heiplatået har

liten løsmassedekning og bart berg stikker stedvis fram i dagen.

Overflateavrenning skjer derfor raskt og vassdraget er preget av

nedbørens kjemiske sammensetning. pH har alltid vært lav i slike

vassdrag, men tilførsel av sur nedbør med høyt innhold av SO4-io-

ner har ytterligere forverret forholdene med ekstremt lav pH under

snøavsmelting og ved stor nedbør. I kritiske perioder er det rimelig

å anta at pH går under 5,0. Dette var bl a tilfelle i Dorsvatn som lig-

ger sør for Vormo (Wright & Henriksen 1977). Også i Vikedalsvass-

draget i nord er det registrert pH lavere enn 5,0. I juli 1983 gikk pH

her ned fra 5,55 til 4,90 i løpet av tre timer.

Forholdene synes å være noe bedre i Jærvassdragene. Med unntak

av Ergavatnet varierte pH mellom 6,0 og 7,0. Dette har sammen-

heng med at vassdragene her drenerer et område rikt på løsmasser

som nær kysten også ligger under marin grense. Ergavatnet med pH

7,53 skilte seg ut fra de øvrige vannene på flat-Jæren. Prøven ble

her tatt nær utløp av en sterkt landbruksforurenset bekk og er nep-

pe representativ for tilstanden i vannet for øvrig. Vannet ligger i en

sidegren til hovedvassdraget der det bl a i Orrevatnet og

Horpestadvatnet skjer en gjennomstrømning av noe mindre land-

bruksforurenset vann.

Tidligere overvåkingsundersøkelser viser at pH varierer kraftig i

Tabell2
Vannkjemiskedata og substratbeskrivelsefra prøvestasjonene

Chemicaldata and substratedescription of the samplestations.

nr lok dato temp ph ledn.

1 Bjårvatnet 300692




6,67 7,6

2 Salvatnet 010792 0,0 6,81 8,3

3 Melsvatnet ,010792 0,0 6,32 5,4

4 Ergavatnet 300692 0,0 7,53 19,3

5 Orrevatnet 300692 0,0 6,76 19,0

6 Frøylandsvatnet 010792




6,84 13,0

7 Skotjern 010792 0,0 6,69 7,9

8 Edlandsvatn 010792 o,o 6,57 4,4

9 Limavatnet 010792 o,o 6,60 5,2

10 lone/ned Bergsv. 010792 0,0 6,12 5,3

11 ned Bergsvatnet 010792 0,0 6,30 4,4

12 Ne'bbetjern 010792 0,0 6,53 5,2

13 Horvevatnet 010792 0,0 6,38 4,9

14 Storavatnet 010792 0,0 6,77 6,1

15 Stoklongetjern 010792 0,0 6,27 4,9

16 lutsivatnet 010792 0,0 6,71 6,2

17 Giskelivatnet 020792 0,0 5,51 1,7

18 Djupadalsvatnet 020792 0,0 5,48 1,7

19 Litlevikvatnet 020792 0,0 5,46 1,7

20 Funninglandsvatnet 020792 0,0 5,59 1,8

 • 

stasjonsbeskrivelse

sjøsivaks, tjønnaks, syre

takrør/Mannasøtgra

botngras/sand/stein

starr/bukkeblad/nøkkerose

alge/mosebegroing

gul nøkkerose, sjøsivaks

grove blokker/ takrør/botngras

stein 5-15 cm

stein 10-40 cm

botngras

mannasøtgras

stein 5-30 cm

stein 3-10 cm, botngrasd

stein 3-5 cm, tjønnaks

botngras

stein, tjønnaks, sennegras

flotgras/botngras

stein/flotgras/alger/mose

botngras/nøkkerose

botngras/nøkkerose/flotgras

dominerende omgivelser

kulturmark

edelløvskog/kulturmark

planta gran/bjørk

kulturmark

kulturmark

edelløvskog/kulturmark

planta gran/beitemark

planta gran/kulturmark/Veifylling

beitemark/løvskogiveiskjæring

beitemark

beitemark

fjellskrent/beitemark

edelløvskog/kulturmark

edelløvskog

edelløvskog

edelløvskog/kulturmark, hytter

bjørk/spredt furu

tett furuskog

tett furuskog

spredt furuskog
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Jærvassdragene. I Frøylandsvatnet ble det i juni 1981 målt pH 6,92,
mens den i slutten av september var på hele 10,15 (NIVA 1982). I
Orrevatnet varierte pH i 1980 mellom 6,9 og 8,5 (NIVA 1981).

Vannene i øvre deler av Jærvassdragene hadde omtrent samme pH
som i de lavereliggende deler. Dette kan ha lokale forklaringer som
f eks beiting rundt vannene, noe som ble observert i flere tilfelle.
Kalking for å bedre fiskemulighetene kan også være en mulig for-
klaring på at pH er relativt gunstig. En undersøkelse fra
Figgjovassdraget viste også stor variasjon mht pH i Edlandsvatnet
og Limavatnet. I Limavatnet (NIVA 1984a), der det er registrert pH
over 8,0, er pH i en kortere periode rundt 5,0 om våren. Dette viser
at innsjøen tilføres surt smeltevann i så store mengder at det kan
være kritisk for bl a fiskebestanden.

5.1.2 Ledningsevne

Ledningsevnen (mS/m) gir et mål for oppløste salter i vannet.
Laveste ledningsevne hadde Vormovassdraget hvor den varierte
mellom 1,55 mS/m og 1,65 mS/m. Liten variasjon i både pH og led-
ningsevne var også å forvente da de fire vannene ligger innen et lite
område i den samme grenen av vassdraget. Ledningsevnen er som
forventet ut fra tidligere resultater i Saudaområdet (Walseng et al.
1993) og i flere Sørlandsvassdrag (Halvorsen 1981, 1983).
Løsmassedekket er sparsomt i de høyereliggende deler av vassdra-
get og kan mange steder mangle helt. Overflateavrenning er der-
for dominerende, og det blir liten kontakt mellom vannet og un-
dergrunnen.

I Jærvassdragene er ledningsevnen høy og da spesielt i de lavere-
liggende lokalitetene under marin grense. Ergavatnet og Orrevatnet
hadde ledningsevne på henholdsvis 19,3 mS/m og 19,0 mS/m,
mens Frøylandsvatnet hadde ledningsevne på 13,0 mS/m. Disse
verdiene er i god overenstemmelse med NIVAs data (NIVA 1983a).
De øvrige vannene hadde ledningsevne under 10,0 mS/m. Markert
lavere ledningsevne i Bjårvatnet sammenlignet med f eks
Orrevatnet kan ha sammenheng med større gjennomstrømning i
dette vannet. Ledningsevnen i øvre deler av Jærvassdragene varier-
te omkring 5,0 mS/m.

5.1.3 Salter og næringsstoffer

Det ble ikke målt innhold av kationer, anioner, nitrat eller fosfor i
vannprøvene fra Jæren. Det henvises i dette henseende til NIVAs
omfattende undersøkelser (NIVA 1981, 1982, 1983a, 1984a,
1985). Undersøkelser fra Orrevassdraget ga relativt høye ionekon-

sentrasjoner. Innholdet av Ca var eksempelvis 18,4 mg/I i
Orrevatnet som er relativt høyt når en ser bort fra sjøer i kalkrike
områder f eks i Nord-Norge (Walseng under utarbeidelse).
Konsentrasjonene av Na og CI var også høye i Orrevatnet, hen-
holdsvis 11,1 mg og 19,4 mg (NIVA 1981). Innholdet av disse io-
nene var som forventet lavere i Frøylandsvatnet som ligger lenger
fra kysten enn Orrevatnet.

Innholdet av totalfosfor og totalnitrogen er faretruende høye i de
lavereliggende landbruksforurensete vannene. Totalfosforet i
Orrevatnet viser en synkende tendens fra april til juni for så å stige
ut over sommeren. Totalnitrogenet i samme innsjø varierte stort
sett mellom 1200-2000 mg N/m3. I Frøylandsvatnet bie det i 1982
registrert 7090 mg N/m3 (NIVA 1982).

Høyt innhold av nitrater og fosfater resulterer i regelmessige alge-
oppblomstringer. I perioder blir siktedypet minimalt, og i Orrevatnet
er det ofte mindre enn 0,5 m (NIVA 1982).

5.2 Krepsdyr

5.2.1 Registrerte arter

Tilsammen 48 arter krepsdyr ble funnet i denne undersøkelsen (ta-
bell 3) hvorav 31 arter vannlopper og 17 hoppekreps. Disse er alle
tidligere, påvist i Norge, og ingen kan karakteriseres som sjeldne. Til
sammenligning ble det funnet 39 arter i Saudaområdet (Walseng
et al. 1993), 32 arter i Soknedalsvassdraget (Spikkeland 1983), 42
arter i Lyngdalsvassdraget (Halvorsen 1981) og 27 arter i
Kosånavassdraget (Halvorsen 1983). I Tovdalsvassdraget, som lig-
ger lenger øst og som er mer variert enn de øvrige Sørlands-
vassdragene, ble det funnet 50 arter (Spikkeland 1979). De nevnte
vassdrag ble besøkt 2-3 ganger i løpet av sommersesongen noe
som ytterligere bekrefter den store artsdiversiteten som ble funnet
i Vormo og Jærvassdragene.

Blant de påviste artene er to av vannloppene (Bosminalongirostris
og Alona rectangula)og tre av cyclopoidene (Eucyclopsmacruroi-
des,E.macrurusog Oyptocyclopsbicolor) ikke tidligere registrert
verken på Sørlandet eller Vestlandet. I forhold til tidligere krepsdyr-
funn på Jæren (NIVA 1981, 1985, Rognerud & Skogheim 1975) er
det kun vannloppene Daphniacristataog D. cucullata samt hop-
pekrepsene Cyclopsstrenuusog Megacyclopsgigas som ikke ble
registrert.

I følge Nøst et al. (1986) mangler Latonasetiferapå Vestlandet og
i Nord-Norge. I dag er artens utbredelse i nord utvidet ved åt den er
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Tabell 3
Artsliste for krepsdyr i seksvassdragi Rogaland

Specieslist for crustaceansfound in six riversin Rogalandcounty.

lokalitet

aadocera

Fuglestadåna Håelva Orreelva Figgjo Imselva Vormo

Diaphanosomabrachyurum (Liev.)T
Latonasetifera(0.F.M.)




x x x x
x

Sidacrystallina(0.F.M.)
Holopediumgibberum Zaddach
CeriodaphniapulchellaSars
Ceriodaphniaquadrangula (0.F.M.)

x




x x
x

x

x

x
x

x

DaphniagaleataSars




x x x x




Daphnialongispina(0.F.M.) T




x x x x




Scapholeberismucronata (0.F.M.) x




x x x x

Bosminalongispina Leydig
Bosminalongirostris (0.F.M.)
Acantholeberiscurviostris(0.F.M.)

x x x

x

x x
x

x

x

OphryoxusgracilisSars




x




x x

Acroperusharpae(Baird)




x x x x

Alona affinis (Leydig) x x x x x x

Alona guttata Sars
Alona intermedia Sars
Alona rectangulaSars
Alona rusticaScott
Alonella excisa(Fischer)




x
x
x




x

x
x

x

x
x
x




Alonella nana (Baird)




x




x x x

Alonopsiselongata Sars x x




x x x

Chydorussphaericus(0.F.M.)




x x x x x

Eurycercuslamellatus(A.F.M.)
Monospilusdispar
Pleuroxustruncatus (0.F.M.)

x x
x

x

x

x

x

x

Rhynchotalonafalcata Sars x x




x x

Polyphemuspediculus(Leuck.) x x x x x x

Bythotrepheslongimanus LeydigT
Leptodorakindti (Focke)




x

x x
x

x

Copepoda






EudiaptomusgracihsSars
Mixodiaptomus laciniatus(Lillj.)

x x x x
x

x x
x

Heterocopesaliens(1i11].) x




x x x

Macrocyclopsalbidus (Jur.) x x x x x x

Macrocyclopsfuscus(Jur.)
Eucyclopsdenticulatus(A. Graet.)




x x
x




x
x

Eucyclopsmacruroides(Lill].) x x




x x




Eucyclopsmacrurus(Sars) x x




x x




Eucyclossperatus(Lillp x x x x x




Eucydopsserrulatus(Fisch.)
Paracyclopsafinis Sars x

x
x

x x x x

Cyclopsabyssorumsi.
Cyclopsscutifer Sars




x x x
x




x

Megacyclopsviridis (Jur.) x x x x




Acanthocydops robustus Sars
Mesocyclopsleuckarti (Claus)
Cryptocyclopsbicolor (Sars) x

x
x

x

x
x

x

antall cladocerer 8 15 14 19 23 18

antall copepoder 9 11 8 14 8 9

totalt antall krepsdyr 17 26 22 33 31 27
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funnet både på Andøya (Walseng et al. 1991) og i midtre deler av

Troms (Walseng & Halvorsen 1993). Også i Sørvest-Norge foreligger

det i dag funn både fra Malldalsvassdraget (Walseng et al. 1993)
foruten funnet i Funningdalsvatnet i Vormo.

Ceriodaphnia pulchella, som ble funnet i Lutsivatnet, er tidligere ikke

funnet på Vestlandet, og på Sørlandet er den kun funnet i
Grimeelva, Aust-Agder (Walseng 1990). Arten synes å være vanligst

på Østlandet og i de to nordligste fylkene. Sammenlignet med slekt-

ningen C. quadrangula synes C. pulchella å foretrekke mer næ-

ringsrike lokaliteter og er ofte assosiert med Bosmina longirostris.

Bosmina longirostris er tidligere ikke funnet verken på Vestlandet el-

ler Sørlandet. I Lutsivatnet forekom arten i store mengder i en tett be-

stand av sennegras. Den ble ikke påvist verken i prøver tatt fra land,

over steinstrand eller i tjønn'aksbeltet ved den samme stasjonen. I dis-

se prøvene var imidlertid slektningen B. longispina vanlig. B. longiros-

tris foretrekker dammer og grunne lokaliteter (Elgmork 1966) og kan

ofte dominere her (Carter 1971, Daborn 1974). Den er imidlertid van-

lig i alle typer av ferskvannsforekomster (Patalas& Patalas 1966).

Slekten Alona var representert med fem av tilsammen ni arter i

Norge. Mest interessant er funnene av A. rectangula i både

Melsvatnet og Stoklongetjern. Liksom B. longirostris er arten tidli-

gere ikke funnet på Vestlandet eller Sørlandet. Den fins i mange ty-

per ferskvannsforekomster (Flössner 1967), men er sjelden i klare

oligotrofe vann (Negrea 1966). Funn i Norge er oftest gjort i næ-

ringsrike vann. Av tilsammen 39 funn i Norge er mer enn halvpar-

ten fra ferskvannsforekomster med pH over 7,0.

Mixodiaptomus laciniatus ble funnet i Nebbetjern som ligger 135 m

o.h. Den er beskrevet som en kaldtvannsform (Ekman 1922), men

er i Sør-Norge funnet både i og under skoggrensen (Eie 1974,

Walseng & Halvorsen 1989). Den er bl a funnet i Logsvatn (138 m

o.h.) ved Sokndal (Halvorsen & Pedersen 1988) og nær havnivå ved

Vikedal nord for Stavanger (Walseng upubl.)

Alle de fem artene av Eucydops i Norge ble funnet i

Jærvassdragene. Mest interessant er funnene av både E. macruroi-

des og E. macrurus som tidligere ikke er funnet på Sørlandet dg
Vestlandet. I denne undersøkelsen var begge artene vanlige.

Undersøkelser i Troms og Finnmark viser at begge artene er vanlig i
større ferskvannsforekomster og ble der ikke funnet ved pH særlig.

lavere enn 6,5. Seren bort fra funnene på Jæren, viser tidligere funn

at de to artene har en østlig utbredelse.

E.speratus er liksom E. serrulatus utbredt over hele landet, men_fo-



rekommer mer spredt. Det foreligger sannsynligvis visse sammen-

blandinger mellom de to artene i litteraturen da de kan være van-

skelige å skille. Lengden på furca er forskjellig og i følge Sars(1918)
skal det også være forskjell i størrelse, pigmentering og utforming-

en av tornene på furca.

Mesocyclops leuckarti er tidligere ikke funnet på Vestlandet, mens

den på Sørlandet er funnet vest til Kvinesdal (Walseng 1990). Den

er først og fremst en lavlandsart og synes å mangle i høyfjellet

(Nilssen 1976).

Cryptocyclops bicolor, er etter at Sars beskrev den, kun funnet i

noen fåtalls lokaliteter i Nordmarka (Jørgensen 1972), i

Dokkadeltaet (Halvorsen et al under utarbeidelse) og i Langvatnet

ved Evenesflyplass (Walseng & Halvorsen under utarbeidelse). Dette

er den minste av de norske cyclopoidene, og den er sannsynligvis

vanligere enn det tidligere funn kan tyde på, da den lett kan ha blitt

oversett. I Sør- og Mellom-Europa er den karakterisert som en ka-

rakterart for makrofyttsonen (Forro & Metz 1987) og i følge Rylov

(1948) er den utbredt over hele den nordlige halvkule. Den synes å

ha preferanse for grunne, gjengrodde lokaliteter og mangler i sure

lokaliteter. Begge funnene i henholdsvis Bjårvatnet og i lona ned-

strøms Nedre Bergsvatnet ble gjort i frodig vannvegetasjonen.

5.2.2 Faunamessig likhet

Som et mål for den faunamessige likheten mellom krepsdyrfauna-

en i Rogaland og fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust- og

Vest-Agder, ble samfunnsindeksen (CC jf kap. 3) beregnet (figur 7).
Krepsdyrfaunaen i Hedmark er også tatt med som representant for

faunaen på Østlandet. Tilsammen 405 lokaliteter er inkludert ved

beregningen av samfunnsindeksen, og er basert på både publisert
og upublisert materiale. Materialet fra de forskjellige fylker er hen-

tet fra følgende arbeider:

Hedmark 46 lokaliteter; (Brabrand et al. 1982, Eie 1982a, 1982b,

Halvorsen 1985a, 1985b, 1985c, Sandlund & Halvorsen 1980).

Aust-Agder 111 lokaliteter; (Brittain & Halvorsen 1986, Spikkeland

1977, 1979, Walseng 1990).

Vest-Agder 48 lokaliteter; (Halvorsen 1981, 1983, Walseng 1990)

Rogaland 88 lokaliteter; (Halvorsen & Pedersen 1988, Spikkeland

1983, Walseng et al. 1993), Walseng upubl.

Hordaland 61 lokaliteter; (Kambestad et al. 1992, Walseng

upubl., Hobæk pers medd.)
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Figur 7
Krepsdyrfaunaen i seks forskjellige fylker sammenlignet ved
hjelp av samfunnsindeksen(CC).

Crustaceanfauna in six different counties compared with the
community index (CC).

Sogn og Fjordane 51 lokaliteter; (Fjellheim & Raddum 1983,

Haaland & Hobæk 1981, Haaland et al. 1981, Haaland & Raddum

1981, Walseng upubl.).

Figur 7 viser at Rogaland faunistisk har størst likhet riied nabofyl-

kene Hordaland og Vest-Agder med CC på hrlholdsvis 76 og 74.

Dette tilsvarer at kun et fåtalls arter ikke er felles mellom disse fyl-

kene. Av tilsammen 52 arter som er registrert i Vest-Agder, er det

kun fem som ikke er registrert i Rogaland, og av filsammen 51 arter

registrert i Hordaland, er tilsvarende tall syv. Likheten var også stor

mellom Rogaland og henholdsvis Sogn og Fjordane og Aust-Agder.

Størst likhet er det mellom nabofylkene Hordaland og Sogn og

Fjordane med cc=81, som må karakteriseres som meget høyt.

Et interessant trekk er likheten mellom krepsdyrfaunaen i Rogaland

og Hedmark der samfunnsindeksen er 66. Ingen av de andre fylkene

viste tilsvarende stor likhet med Hedmark. Mye av forklaringen skyl-

des at det i vassdragene på Jæren fins mange arter som ellers mang-

ler på Vestlandet og Sørlandet, men som er vanlige på Østlandet

(Hedmark). I Hedmark er det registert hele 81 arter, dvs 24 arter mer

enn i Rogaland. Kun to arter i Rogaland manglet i Hedmark.

5.2.3 Artsantall

Tabellene 4 og 5 viser artssammensetningen i de enkelte lokalite-

ter. Artsantallet varierte fra 10 i Orrevatnet til 23 i Funninglands-

vatnet med et gjennomsnitt på 14,9. Gjennomsnittet for resten av

landet er ca 12,3, der mange av lokalitetene er besøkt flere ganger

og med mer omfattende prøvetaking. Høyt artsantall har trolig sam-

menheng med forhold som f eks næringsrike lokaliteter, rik vann-

vegetasjon og et gunstig temperaturregime.

nina oppdragsmelding222

Vannloppene dominerte med et gjennomsnitt på 9,5 arter pr loka-

litet, mens gjennomsnittet for hoppekrepsene var ca 5,5. I

Dokkadeltaet der krepsdyrfaunaen er fulgt gjennom fire år

(Halvorsen et al under utarbeidelse), var forholdet mellom vannlop-

per og hoppekreps ca 2:1. Hoppekrepsene utgjorde imidlertid her

en større andel av artene tidlig og seint på sesongen og et gjen-

nomsnitt på 5,5 på Sørvestlandet kan ha sammenheng med at prø-

vene er fra månedsskiftet juni/juli mens det ennå var voksne indivi-

der til stede. Seinere på sommeren ville det sannsynligvis være do-

minans av nauplier og copepoditter.

5.2.4 Dominans

Artenes forekomst i tilsammen 55 prøver er vist i figurene 8a og b.
Antall prøver der arten utgjør mer enn 10 % av krepsdyrsamfunnet

framgår også av figurene og gir et bilde av dominansforholdene.

De vanligste vannloppene i Norge dominerte også krepsdyrfaunaen

på Sørvestlandet og ikke uventet var det Bosminalongispinasom

dominerte i flest tilfeller. I 20 av 34 prøver utgjorde den mer enn 10

%. I Bjårvatnet, Nedre Bergsvatnet, Stoklongetjern, Storavatnet og

Lutsivatnet var det total dominans (> 80 %) i enkelte prøver. Dette

forekom både i prøver fra land, over steinbunn og i forskjellig typer

vegetasjon. Dette, stemmer med at arten er en planktonlitoral form

med tilhold både i planktonet og inne i litoralsonen. B. longispinaer

den vanligste vannloppen i Sverige (Pejler 1975), og i Norge er den

funnet i mer enn 80 % av alle undersøkte ferskvannsforekomster

(Walseng upubl.). Den er vanlig både i lavlandet og på høyfjellet

(Nilssen 1976) og har en nordlig utbredelse både i Europa (Illies

1978) og i Amerika (Deevey & Deevey 1971). Arten benytter ulike

ernæringsstrategier alt etter tilgjengelig føde (DeMott 1982, Hessen

1985). Den er tolerant overfor forsuring (Morling & Pejler 1990,

Vallin 1953) og er vanligste vannloppe i sure vassdrag i Sør-Norge

(Halvorsen 1981, 1983, Walseng & Halvorsen 1989).

Polyphemuspediculusble funnet i like mange prøver som B. long-
ispina,men var ikke i samme grad dominerende. P.pediculuser lik-

som B. longispinaen planktonlitoral form som er vanligst i litoralso-

nen (Carter et al. 1980, Stewart-Anderson 1974). I motsetning til B.
longispinaer imidlertid P.pediculus en rovform. I Norge forekom-

mer arten hyppigst i lokaliteter med pH mellom 6,0 og 7,0 (Walseng

upubl.) og uteblir ofte helt ved lav pH (Blouin 1989).

Alonopsiselongatavar tilstede i halvparten av prøvene og i ti tilfelle

utgjorde den mer enn 10 %. Arten er oftest assosiert med nærings-

fattige lokaliteter (Duigan 1992) og kan opptre i stort antall i oligo-

trofe høyfjellsjøer (Flössner 1972). Arten er i Norge et av de vanligste

20
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 oppdragsrnelding222

Tabell 4

Artsliste for krepsdyr på Jæren

Species list for crustaceans found in Jæren.

lokal itet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 6

Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Li&.)T
Sida crystallina (0.F.M.)
Holopedium gibberum Zåddach
Ceriodaphnia pulchella Sars

x




x
x




x x




x x
x
x

x
x




x
x

x
Daphnia galeata Sars
Daphnia longispina (0.F.M.) T
Scapholeberis mucronata (0.F.M.) x

x
x




x x x
x
x

x




x

x




x x
x x x

x
Bosmina longispina Leydig
Bosmina longirostris (0.F.M.)
Acantholeberis curviostris (0.F.M.)
Ophryoxus gracilis Sars
Acroperus harpae (Baird)

x x

x
x

x




x

x

x x x

x

x

x

x x

x
x

x x x
x

Alona affinis (Leydig)
Alona guttata Sars
Alona intermedia Sars
Alona rectangula Sars
Alona rustica Scott
Alonella excisa (Fischer)
Alonella nana (Baird)

x x
x
x

x

x

x




x x
x

x

x x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

Alonopsis elongata Sars x




x





x x




x x x x x x
Chydorus sphaericus (0.F.M.)
Eurycercus lamellatus (A.F.M.)
Monospilus dispar
Pleuroxus truncatus (0.F.M.)
Rhynchotalona falcata Sars

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x x

x

x
x

x

x

x x
x

x

x x

x
x

x

x

x x

x

Polyphemus pediculus (Leuck.)
Bythotrephes longimanus Leydig T
Leptodora kindti (Focke)

x x




x

x

x




x x x x
x

x x x x
x
x

Copepoda











Eudiaptomus gracilis Sars
Mixodiaptomus laciniatus (Lillj.)
Heterocope saliens (Lillj.)

x

x

x x x x x x x

x

x




x

x
x
x

x

x

x x x

Macrocyclops albidus (Jur.)
Macrocyclops fuscus (Jur.)
Eucyclops denticulatus (A. Graet.)

x x
x

x x
x

x x x x




x

x

x x




x




x

Eucyclops macruroides (Lillj.)
Eucyclops macrurus (Sars)
Eucyclos speratus (Lillj.)

x
x
x

x
x
x





x
x

x
x

x x

x

x x x

x




x
x
x

Eucyclops serrulatus (Fisch.)
Paracyclops afinis Sars
Cydops abyssorum s.l.
Cyclops scutifer Sars
Megacyclops viridis (Jur.)
Acanthocyclops robustus Sars
Mesocyclops leuckarti (Claus)
Cryptocyclops bicolor (Sars) 


x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x




x

x




x

antall cladocerer 8 9 7 6 4 1 1 7 6 8 8 13 9 1 3 8 1 0 14
antall copepoder 9 8 5 6 5 7 7 6 4 5 6 4 4 s 1 7
totalt antall krepsdyr 17 17 12 12 9 18 14 12 12 13 19 13 17 13 11 21
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Tabell 5
Artsliste for krepsdyr i Vormovassdraget

Specieslist for crustaceansfound in Vormo.

lokalitet

aadocera

17 18 19 20

Diaphanosomabrachyurum (Liev.)T




Latonasetifera(0.F.M.)




Sidacrystallina(0.F.M.)




Holopedium gibberum Zaddach




Ceriodaphniaquadrangula (0.F.M.)




Scapholeberismucronata (0.F.M.)




Simocephalusvetula (0.F.M.)




Bosminalongispina Leydig





Acantholeberiscurviostris(0.F.M.)





OphryoxusgracilisSars





Acroperusharpae(Baird)





Alona affinis (Leydig)





Alona rusticaScott





Alonella nana (Baird)





Alonopsiselongata Sars





Chydorussphaericus(0.F.M.)





Eurycercuslamellatus(A.F.M.)





Rhynchotalonafalcata Sars





Polyphemuspediculus(Leuck.)





Bythotrepheslongimanus LeydigT





Copepoda





EudiaptomusgracilisSars





Mixodiaptomus laciniatus(Lillj.)





Heterocopesaliens(uirj.)





Macrocyclopsalbidus(Jur.)





Macrocyclopsfuscus(Jur.)





Eucyclopsdenticulatus (A. Graet.)





Eucyclopsserrulatus(Fisch.)





Cydops scutifer Sars





Acanthocyclopsrobustus Sars

antall dadocerer 12 12 9 16

antall copepoder 4 5 5 7

totalt antall krepsdyr 16 17 14 23

krepsdyrene i litoralsonen og kan opptre i store tettheter, spesielt i

tett vegetasjon (Walseng 1989). Den er også vanlig på stein og sand-

bunn, men da oftest i mindre antall (Walseng upubl.). I Rogaland var

den vanligst i de mest næringsfattige lokalitetene dvs Stoklongetjern.

(Imsvassdraget)og i de fire vannene i Vormo. Den forekom i stort an-

tall både i prøver tatt fra steinbunn og i forskjellig typer vegetasjon.

Chydorussphaericusog Alona affiniser også to arter som var tilste-

de i nær halvparten av prøvene, men i motsetning til de foregåen-

de arter opptrer de normalt i beskjedent antall og kun i ett tilfelle ut-

gjorde de mer enn enn 10 % av samfunnet. I undersøkelser av

planktonet i Orrevatnet (NIVA 1983a) i midten av juli 1982 utgjorde

C. sphaericusca 90 % av biomassen. Ifølge Flössner (1972) er C

sphaericusden vanligste av alle vannlopper og fins i alle typer av

ferskvann. Også i Norge er dette den vanligste arten sammen med

B. longispinaog selv om B. longispinavar tilstede i flest prøver, ble

C sphaericusregistrert i flest vann. Dette har sammenheng med at

B.longispinaer en planktonlitoral form og er derfor i større grad til-

stede i prøver tatt både fra land og i litoralsonen.

A. affiniser i Norge mindre vanlig enn C. sphaericus,men er funnet

i ca 70 % av lokalitetene. Arten forekommer i et vidt spekter av lo-

kaliteter (Duigan 1992, Walseng upub.)

Daphniagaleata er den siste av vannloppene som forekom i mer

enn halvparten av prøvene og i hele ni prøver utgjorde den mer enn

10 %. Dette er en planktonisk art og var vanligst i prøver tatt fra ek-

sponerte plasser i de fri vannmasser. I Frøylandsvatnet dominerte

den imidlertid også i bestander av gul nøkkerose og i sjøsivaks.

Av figur 8b framgår det at nauplier og små copepoditter av cyclo-

poide copepoder utgjorde mer enn 10 % av individantallet i 17 prø-

ver. Flere arter var her representert.

Macrocydopsalbidusble påvist i flest prøver, tilsammen 32. Den ble

imidlertid alltid funnet i relativt lite antall og utgjorde aldri mer enn

10 %. Den manglet i fem lokaliteter. I landet for øvrig er den fun-

net i underkant av 25 % av lokalitetene. Arten har vide økologiske

krav og er funnet i alle typer lokaliteter (Walseng upubl.).

Calanoiden Eudiaptomusgracilis,som antallsmessig var den vanlig-

ste copepoden, forekom som voksne individer i de fleste vannene.

Sammen med Cyclopsscutiferer E.gracilisden vanligste copepoden

på Sørlandet (Walseng upubl.). Den er også en av de vanligste

krepsdyrene i europeiske innsjøer (Hutchinson 1967) og viser bl a

stor toleranse med hensyn til vannkvalitet (Ponyi 1956). Arten har 2-

3 generasjoner i året i Gjerstadvann (Aust-Agder) (Wærvågen

1985). Det er imidlerid påvist hele 11 generasjoner pr år i Sør-

Europa (Zankai 1978).

I Norge har E.gradlissin hovedutbredelse sør for 60° N. Den er fun-

net spredt nordover til Nordvestlandet (Wright & Henriksen 1977).

Nyere undersøkelser (Walseng under utarbeidelse) viser imidlertid at

arten også kommer inn i den østlige delen av vårt nordligste fylke.

Dominans av E.gracilisvar vanligst i prøver tatt fra land. Dette heng-

er sammen med at den primært er en planktonisk art. I et par tilfel-

le ble den også funnet i større antall over eksponert steinstrand inne

i litoralsonen.
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longispina
P. pediculus
A. elongata
sphaericus

A. affinis
galeata

5. crystallina
lamellatus

5. mucronata
D. brachyurum

A. guttata
A. harpae

A. nana
P.truncatus

A. rustica

mer enn 10%

til stede

Figur 8a
Forekomsten til de vanligste

10 15 20 25 30 35 vannloppene.
antall prøver Occurrenceof the most common

Cladocera.

cyclopoide sp
M. albidus
E.gracilis

E.serrulatus
E. macruroides

H. saliens
C. abyssorum

M. viridis
M. laciniatus

E. speratus
E. macrurus

calanoide sp
M. leuckarti
A. robustus

M. fuscus

0

E mer enn 10%

E til stede

Figur 8b
Forekomstentil de vanfigstehop-

5 10 15 20 25 30 35 pekrepsene.
antall prøver Occurrenceof the most common

Copepoda.
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6 Verneplaneneog fersk-
vannsbiologiskeinteresseri
Rogaland.

Skille mellom den ville Vestlandsnaturen med dypt innskårne fjorder

og den mer avrundede og ikke så ville Sørlandsnaturen går gjennom

Rogaland. Foruten disse to naturtypene er det flate Jærlandskapet

et viktig landskapselement. I fortsettelsen gis en vurdering hvorvidt

de vernete vassdragene gir et representativt bilde av ferskvannsfau-

naen i fylket og i denne sammenheng er de naturgeografiske regi-

oner i Norge (Nordiska ministerrådet 1977) lagt til grunn (figur 9).

Også den nye ferskvannsbiologiske regioninndelingen vil bli vurdert

(Eie et al. 1992).

6.1 Region 15, underregion 15a

Lynghei- og kystskogsområdene langs den svenske vestkysten og

den norske sydkysten, Kysten Åna-Sira-Ogna.

Denne regionen tilhører den nemorale sone, som kun omfatter yt-

terste deler av kysten med øyene utenfor, og er karakterisert ved

oseanisk klima med relativt høye sommertemperaturer. Under-

region 15a, kysten Åna-Sira-Ogna, tilhører Rogaland. Denne strek-

ningen er praktisk talt skogløs. Lokalt fins innvandring av bjørk der

beiting har opphørt.

Vurdering av ferskvannstokaliteter
Det er få ferskvannslokaliteter innen underregion 15a. Bjårvatnet

ved Brusand er det eneste større vannet innen en underregion der

det ellers kun fins mindre vannansamlinger. Oftest er dette tempo-

rære ferskvannsforekomster.

Krepsdyr
Vannloppefaunaen som ble påvist i Bjårvatnet, var artsfattig og be-



sto kun av de vanligste artene. Hoppekrepsfaunaen syneså være noe

rikere og har fellestrekk med andre næringsrike vann nord på Jæren.

Dagensvernesituasjon
Nedre del av Fuglestadåna er det eneste vernete vassdraget innen

underregionen. Bjårvatnet ligger her.

Behovfor supplerendevern
Vern av vassdrag vil i liten grad kunne sikre verneverdige lokaliteter

i denne underregionen. Vern av enkeltlokaliteter mot alle typer inn-

grep vil kunne være interessant. Det vil være naturlig å vurdere na-

turgeografisk region 15 samlet.

6.2 Region 35, underegionene 35a og
35b

Fjellregionen i søndre del av fjellkjeden.

Region 35 omfatter alle fjellområdene i Sør-Norge fra Setesdals-

heiene i sør og til Dovrefjell i nord. Skoggrensen går i sørvest mel-

lom 700 og 800 m o.h.

To underregioner berører østlige deler av Rogaland. Underregion

35a, Suldalsheiene, ligger lengst nord og har en utpreget fjelltopo-

grafi med næringsrike skifre og med en interessant flora, men er fat-

tig på løsmasser. Et mindre areal øst for Lysefjorden tilhører

Setesdalsheiene (35b) som er karakterisert ved næringsfattig fjell-

grunn og er fattig på løsmasser.

Vurdering av ferskvannslokaliteter
Området omfatter et innsjørikt fjellområde i den vestlige delen av

Setesdalsheiene. De høyereliggende, østlige deler av Vormovass-

draget ligger innenfor underregion 35a.

Krepsdyr
Undersøkelser av krepsdyrfaunaen i Hamrabøåni samt fra tilgren-

sende områder i Setesdalsheiene (Walseng & Sloreid 1990), indike-

rer en relativt artsfattig fauna.

Dagensvernesituasjon
Njardarheim (021/1) og Taurneelva (026/2) utgjør tilsammen et be-

tydelig areal innen underregion 35a som for øvrig er sterkt berørt av

vasskraftutbygging. Underregionen berører Hardangervidda nasjo-

nalpark i nord, og omfatter også deler av de vernete vassdragene

Vaulaelva m/Langfoss og Opo rn/Låtefoss. Hamrabøåni og øvre de-

ler av Frafjordelva, som begge ble vernet i forbindelse med

Verneplan IV, tilhører henholdsvis underregion 35a og 35b.

Behovfor supplerendevern
Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å vurdere ytterligere vern

av vassdrag innen denne regionen i Rogaland.

6.3 Region 37, underregionene 37a
og 37b

Vestlandets løy- og furuskogsregion.

Underregionene 37a (Høg-Jæren med Dalane) og 37b (Ryfylkets

fjord- og heiområder) dekker sentrale deler av Rogaland fylke.
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Naturgeografiske
regioner

•••

35b

35a

38b
   •

.CD

38a 37b
  ••

50 km

37a
Vemeplan I &

VernepIan IV
15a

Figur 9
Naturgeografiskinndeling av Rogaland
med vernetevassdrag.
Regionsof Rogalandcounty basedon
physicalgeography, with catchment
areasof protected watercourses.

Sunnhordalandsfjordstrøk,(region37c)berørersåvidtfylket i nord.
Underregion37ai sørbeståravoseaniskebjørkeskogermedfuru i in-
dre strøk.Eikeskogfins i sydhellingerog på beskyttedesteder.Sterk
kulturpåvirkninggjennombeitingsettersitt pregpåområdetsomhar
størrejordbruksområderi lavereliggendestrøkmot Jærenssletteland.

Underregion37b liggernordfor underregion37aog omfatternær50
% av Rogaland.Dener karakterisertvedbjørk-furuskogeri fjordene
opp motfjelletmedoseaniskeedelløvskogeri midtreogytrefjordstrøk.

Vurdering av ferskvannslokaliteter
Innsjøtettheten må karakteriseressom høy med mange små og
mellomstorevann. Ørsdalsvatneter den største innsjøen med et
areal på nær 10 km2. Vannene i de lavereliggendeområdene er
ofte landbruksforurensetog har derfor en forholdsvisgunstig pH
(5,5-6,5). I høyereliggendeog nordlige deler av regionen fins det
mange sure lokaliteter med pH under 5,0, spesielt under snø-
smeltningenom våren og i perioder med stor nedbør (Wright &
Henriksen1977).
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Krepsdyr

Fra underregion 37a foreligger dokumentasjon fra Sokndals-

vassdraget (Spikkeland 1983), mens det fra underregion 37b, som

omfatter Ryfylkesfjord- og heiornråder, foreligger materiale fra Figgjo,

Imselvaog Vormo. Krepsdyrfaunaen i Vormovassdraget skiller seg fra

de to andre ved at den er typisk for forsurete Sørlandsvassdrag. Syv

arter vannlopper (Ceriodaphniapulchella,Daphniagaleata,D. longi-

spina, Bosmina longirostris, Alona intermedia, A. rectangula og

Pleuroxustruncatus)og syv hoppekrepsarter (Eucyclopsdenticulatus,

E. macruroides, E. macrurus, E. speratus, Paracydops affinis,
Mesocyclopsleuckarti og Cryptocyclopsbicolor) som ble funnet i

Figgjo og Imselva, forekommer sjeldent eller aldri i sure

Sørlandsvassdrag(Walseng under utarbeidelse). Dissemanglet også i

Vormo, som faunistisk skiller seg fra de lavereliggende, mer kulturpå-

virkete vassdragene.

Dagens vernesituasjon

I tillegg til Vormo, Imselva og øvre del av Figgjo er Vikedalselva i

nord varig vernet i Verneplan I og II. Frafjordelva og Espedalselva,

som drenerer områdene på nordsiden av Høgsfjorden, samt

Hamrabøåni med utløp til Suldalsvatnet, ble vernet i Verneplan IV,

og styrker derfor vernesituasjonen innen underregionen Ryfylkes

fjord- og heiområder (37b).

Underregion 37a (Høg-Jæren med Dalane) manglervernete vassdrag.

Behov for supplerende vern

Et vern av vassdragene Tengesdal/Lingvang i nord ville styrket

vernesitusjonen i den nordlige delen av regionen som fra før er

sterkt berørt av kraftutbygging. Disse vassdragene har spesiell

interesse pga lokalt gunstig vannkjemi som gjør at deler av vass-

dragene fungerer som refugier for arter som ellers mangler i

området. Begge vassdragene var til behandling i Verneplan IV,

men ble ikke vernet.

I den sørlige delen av region 37 (underregion 37a) bør det velges et

representativt vassdrag som representerer overgangen mellom det

flate Jærlandskapet og det kuperte Sørlandslandskapet. Sokndals-

vassdraget ble vurdert i Verneplan IV, men ble ikke vernet.

også arealene nord for Boknafjorden, både på fastlandet og på

den sørlige delen av Karmøy. Den er karakterisert som et høy-

produktivt jordbruksland på tykke løsavsetninger med svært

lite skog. I nord går det over i et sterkt lyngbevokst heiland-

skap, ofte med innslag av småvokst skog. Her overtar underre-

gion 38b, Kysten på Vestlandet, som strekker seg helt nord til

Florø.

Vurdering av ferskvannslokaliteter

Tettheten av ferskvann avtar ut mot kysten, men også her fins

noen mellomstore vann, eksempelvis Frøylandsvatnet og

Orrevatnet. Mindre lokaliteter er sannsynligvis drenert eller fylt

igjen som følge av jordbruksvirksomhet. På øyene og på fastlan-

det nord for Boknafjorden er det noe større tetthet av mindre

ferskvannsforekomster. Vannene på Flat-Jæren er landbruksforu-

renset og har tidvis kraftige algeoppblomstringer.

Krepsdyr

Krepsdyrfaunaen bærer preg av eutrofe forhold i flere av vanne-

ne. Hoppekrepsfaunaen er relativt rik både mht antall arter og

tetthet sammenlignet med vannloppene. I Bjårvatnet var det fak-

tisk flere arter av hoppekreps enn av vannlopper. I landet for

øvrig er forholdet vannlopper/hoppekreps ca 2,5:1.

Dagens vernesituasjon

Flat-Jæren er, gjennom vern av Fuglestadåna, Håelva, Orreelva

og Figgjo, arealmessig godt dekket med vernete vassdrag. I den

nordlige delen av underregion 38a fins det ikke vernete vasdrag

som ivaretar de ferskvannsbiologiske interesser. Underregion

38b bør vurderes sammen med kysten videre nordover. I

Rogaland er Haugevassdraget varig vernet (Verneplan IV).

Behov for supplerende vern

Verneinteressene i underregion 38a, Flat-Jæren, ville vært ennå bed-

re ivaretatt dersom ett evt fiere vassdrag på nordsiden av

Boknafjorden hadde blitt vernet. Vassdrag på fastlandet og på

Karmøy kan være aktuelle.

6.4 Region 38, underregionene 38a
og 38b

Den vest-norske lyngheiregion.

Underregion 38a, Flat-Jæren, dekker foruten dette område
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7 Ferskvannbiologisk region-
inndeling

Den ferskvannsbiologiske regioninndelingen for Rogaland er vist i fi-
gur 10. Denne er grovere enn den naturgeografiske inndelingen.
Region 7 og region 8 dekker det alt vesentligste av Rogaland og skil-
let mellom dem går ved Lysefjorden. Dette resulterer i at Vormo er

skilt fra Jærvassdragene. I tillegg kommer region 9 som omfatter
Vestlandskysten nord for Boknafjorden. Denne regionen vil ikke bli
kommentert i denne sammenheng.

Region7
Fuglestadåna, Håelva, Orreelva, Figgjo og Imselva tilhører denne re-



gionen, som også omfatter fylket øst til grensen mot Vest-Agder.
Grensen mot region 8 synes å være mer i tråd med resultatene i

Ferskvannsbiologisk
regioninndeli g

50 km

Verneplan F& II Figur 10

Ferskvannsbiologisk regioninndeling av
Rogaland med vernete vassdrag.
Regions of Rogaland county based on
freshwater biology regions with catch-

ment areas of protected watercourses.

Vemeplan IV
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denne undersøkelsen enn inndelingen etter de naturgeografiske re-

gioner. Det er klare faunistiske forskjeller mellom Vormo og de un-

dersøkte vassdragene sør for Boknafjorden til tross for at disse til-

hører samme underregion.

Som nevnt tidligere er Jærområdet med fem vernete vassdrag godt

ivaretatt. I nord er verneinteressene blitt styrket gjennom vern av

Frafjordelva og Espedalselva (Verneplan IV). I den sørlige delen av re-

gionen bør det velges et vassdrag som representer overgangen mel-

lom det flate Jærlandskapet og det mer kuperte landskapet i øst.

Region 8

Vikedalselva og Vormo er vernet tidligere og Hamrabøåni ble vernet

i Verneplan IV.

Det er begrenset med alternative vassdrag som supplement til ek-

sisterende vasskraftvern. Ved Sauda ligger fem mindre urørte vass-

drag som var til behandling i Verneplan IV, men som ikke ble ver-

net. To av disse vassdragene, Tengesdalselva og Lingvangelva, ble i

forrige kapittel nevnt som ferskvannsbiologisk interessante og et

vern av disse ville styrket dekningen innen region 8.
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8 Sammendrag
Undersøkelsen omfatter fem vassdrag i et område avgrenset av Jæren

og Høgsfjorden, Fuglestadåna, Håelva, Orreelva, Figgjo og Imselva,

samt Vormo som ligger på sørsiden av Jøsenfjorden. Alle nedbørfel-

tene ligger i Rogaland.

De fem undersøkte vassdragene sør for Stavanger er preget av kyst-

klima, mens Vormo-området har et noe mer kontinentalt preg.

Nedbøren tiltar r=notøst og i øvre deler av Figgjo er den 2000-2500

mm i året.

Rogaland er dominert av det prekambriske grunnfjellet som er det

eldste, og den kaledonske fjellkjede med skyvedekket og fyllittso-

nen. Fyllitt er en relativt lett forvitrelig bergart, mens grunnfjellet har

en alder på ca 1000 millioner år og er dominert av forskjellige typer

tungt forvitrelige gneiser.

PåJæren er lite av den opprinnelige vegetasjonen tilbake. Sterkt bei-

tetrykk preger vegetasjonsbildet i andre deler av fylket der furua er

dominerende treslag sammen med bjørk.

Materialet ble innsamlet i perioden 30.6.-2.7. 1992. Tilsammen fo-



religger det 20 vannprøver og 55 krepsdyrprøver fra 20 innsjølo-



kaliteter. Disse fordeler seg fra nær havnivå og opp til 343 m o.h.

Vormo (ca pH 5,5) hadde lavere pH enn Jærvassdrageneder den med

unntak av Ergavatnetvariert mellom 6,0 og 7,0. I Ergavatnetvar pH 7,53.

Ledningsevneni Vormovassdraget varierte mellom 1,55 mS/m og 1,65

mS/m. I Jærvassdragenevar den høyere, og Ergavatnet og Orrevatnet

hadde ledningsevnepå henholdsvis 19,3 mS/m og 19,0 mS/m.

Tilsammen 48 arter krepsdyr ble registrert, hvorav 31 arter vann-

lopper og 17 hoppekreps. Blant de påviste artene er vannloppen

Alona rectangula og tre av hoppekrepsene (Eucyclopsmacruroides,
E.macrurusogCryptocyclopsbicolor)ikke tidligere registrert verken
på Sørlandet eller Vestlandet. Alle de fem artene av Eucylopsi Norge
ble funnet i Jærvassdragene.

Faunistisk har Rogaland størst likhet med nabofylkene Hordaland og

Vest-Agder. Rogaland er samtidig det fylket på Sør- og Vestlandet

som har størst likhet med Østlandet. Dette skyldes at det på Jæren.

fins mange arter som er vanlige på Østlandet.

Artsantallet varierte fra 10 i Orrevatnet til 23 i Funning-

landsvatnet med et gjennomsnitt på 14,9. Gjennomsnittet for

resten av landet er ca 12,3. Vannloppene dominerte med et

gjennomsnitt på 9,5 arter pr lokalitet, mens gjennomsnittet for

hoppekrepsene var ca 5,5.

I 20 av 34 prøver utgjorde Bosmina longispina mer enn 10 %.
Polyphemuspediculus.ble funnet i like mange prøver som B.
longispina, men var ikke i samme grad dominerende. Alonopsis
elongata var tilstede i halvparten av prøvene og i ti tilfelle utgjor-

de den mer enn 10%. Daphniagaleata utgjorde mer enn 10 % i
ni av prøvene.

Status for vernete vassdrag i Rogaland er drøftet ut fra både

den naturgeografiske og den ferskvannsbiologiske regionsinn-

delingen. Dokumentasjonen er dårligst fra den aller sørligste

del av fylket samt fra øyene i Boknafjorden og fra fastlandet i

nord. Også i nordøst, i et område der de fleste vassdragene er

blitt utbygd, vil ytterligere dokumentasjon være ønsket.
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9 Summary
Investigation of the crustacean fauna was conducted in relation to

the PlansI & Il for watercourse conservation. These plans were wor-

ked out in the middle of the 1970s without field investigations. Five

watercourses south of Stavanger, Fuglestadåna, Håelva, Orreelva,

Figgjo and Imselva (Jæren-area), and one river south of Jøsenfjorden

(Vormo) were investigated. All six watercourses are situated in

Rogaland county.

The climate is oceanic for the rivers situated south of Stavanger whi-

le the area of Vormo is more oceanic/suboceanic. The mean yearly

precipitation increases from west to the east and the mean yearly

precipitation in the uppermost parts of Figgjo is about 2000-2500

rnm.

The bedrocks consist of three main types. The lowermost layer con-

sists of precambrian gneisses and granites, overlaid by phylites and

mica schists. On top lie precambrian gneisses as a part of the

Caledonian nappe system.

The vegetaion of Jæren is not original due to agriculture and high

grazing pressure in other parts of the area. Stands of birch and pine

dominates the tree vegetation.

The samples were collected during 30. June and 2. July 1992.

Alltogether 20 water samples and 55 crustacean samples from 20

lakes were taken. The sample sites were distributed from near sea-

level and up to 343 m a.s.l.

Measured pH varied between 5.5 (Vormo) and 7.5 (Ergavatnet). In

the lakes stuated in the Jæren area pH, varied between 6.0 and 7.5.

Lowest conductivity was measured in the catchment of Vormo and

varied between 1.55 mS/m og 1.65 mS/m. On the other hand, con-

ductivity in Ergavatnet and Orrevatnet in the Jæren area was re-

spectively 19.3 mS/m og 19.0 mS/m.

48 crustacean species were found (31 cladocerans, 17 cope-

pods); of these the cladocera Alona rectangula and three of the

cyclopoids, Eucyclops macruroides, E. macrurus and Crypto-

cyclops bicolor were new reports from southwest Norway.

Another 10 species (6 cladoceran, 4 copepods) have only been

found a few times. All five species of Eucyclops in Norway were

found.

Number of species varied between 10 in Orrevatnet and 23 in

Funninglandsvatnet with a mean of 14.9. Mean number of crusta-



cean species in the litoral zone of Norwegian lakes are 12.3.

Cladocerans dominated the samples with a mean of 9.5 species per

locality compared to 5.5 of copepods.

In 20 out of 34 samples Bosmina longispina constituted more than

10 % of the individuals. Polyphemus pediculus was found in the

same number of samples but was more sparse in number of indivi-

duals. Alonopsis elongata was found in half of the samples where it

constituted rnore than 10 % in ten of the samples. In nine samples

Daphnia galeata constituted more than 10 % of the individuals.

Rogaland is faunistically most similar to Hordaland and Vest-Agder

situated respectively north and southeast of the county. A few spe-

cies which normally only occur in the eastern parts of Norway were

found in the watercourses of Jæren. Between Vormo and the wa-

tercourses of Jæren there were differences in the composition of

species.

The situation for the protected rivers in Rogaland county was dis-

cussed in view of physical geography and freshwater biological re-

gions and subregions. From the south part of the county and from

the island and coastal areas in the north more investigations on the

freshwater biology are required. Documentation on the crustaceans

from both northern and southern areas and from the islands of

Boknafjorden are lacking. The northeast parts of the county is hea-

vily affected by technical development and more information from

these areas is therefore of great interest.
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