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Referat
Bremnes, T. & Sloreid, S.-E. 1994. Fåbørstemark i ferskvann. Ut-

bredelse i Sør-Norge. - NINA Utredning 56:1-42

Utredningen omhandler utbredelse og økologi til de artene av

fåbørstemark i ferskvann som hittil er påvist i Sør-Norge. Data er

fremskaffet ved litteraturstudier, egne publiserte og upubliserte

data og artsbestemmelser av nytt materiale stilt til rådighet av

andre. Utbredelsen av de enkelte arter er registrert på kart med

50 x 50 km rutenett, og til hver enkelte arter er det knyttet øko-

logiske kommentarer. Totalt er det registrert 44 arter i Norge,

hvorav en del publiseres for første gang i denne rapporten. Mest

allment utbredt er Lumbriculus variegatus,Stylodrilusheringia-
nus,Spirospermaferox og Tubifex tubifex.

På bakgrunn av egne observasjoner, artenes utbredelse og det

som er kjent om deres økologi, beskrives fåbørstemarksamfunn

som kan forventes å finnes i forskjellige typer av ferskvannsloka-

liteter i Norge. Videre gis det en oppsummering av fåbørstemar-

kenes anvendelse som indikatororganismer på bestemte miljø-

forhold. De har vist seg spesielt egnet ved beskrivelse av trofifor-

hold i innsjøer, og det gis en kort presentasjon av deres anvend-

lighet ved forsuringsstudier.

Emneord: Ferskvann - Fåbørstemark - Utbredelse - Økologi - Sør-

Norge

Trond Bremnes, Laboratorium for ferskvannsøkologi og inn-

landsfiske (LFI),Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate

1, N-0562 Oslo

Svein-Erik Sloreid, NINA, Boks 1037, Blindern, N-0315 Oslo

Abstract
Bremnes, T. & Sloreid, S.-E. 1994. Oligochaetes of freshwater.

Distribution in South Norway. - NINA Utredning 56: 1-42

The distribution of freshwater oligochaetes in South Norway is

presented. Comments on the ecology, species characteristics etc

are given for the individual species. Data are based on literature

surveys, unpublished observations, and reviews of material made

available by others. A total of 44 species has been observed in

South Norway. Lumbriculus variegatus, Stylodrilus heringianus,
Spirospermaferox and Tubifex tubifex have the widest distribu-

tion.

On the basis of own observations, the distribution of the species

and knowledge about their ecological requirements, we describe

oligochaete communities which can be expected to be found in

different freshwater localities in Norway. Furthermore, a summa-

ry on the use of freshwater oligochaetes as indicator species of

different environmental conditions is given. They have proved to

be especially valuable as indicators of different trophic levels in

lakes, and a short presentation on their usefulness in acidifica-

tion studies is given.

Key words: Freshwater - Oligochaetes - Distribution - Ecology -

South Norway

Trond Bremnes, Laboratory for Freshwater Ecology and Inland

Fisheries (LFI),Zoological Museum, University of Oslo, Sarsgate 1,

N-0562 Oslo, Norway

Svein-Erik Sloreid, NINA, PO Box 1037, Blindern, N-0315 Oslo,

Norway

3



nina utredning 056

Forord
Kunnskap om utbredelse og økologi til fåbørstemark i ferskvann

i Norge er begrenset. Forfatterne har i en del år arbeidet med

denne gruppen bunndyr, og denne utredningen gir en oversikt

over hvilke arter som er påvist og deres økologi og utbredelse i

Sør-Norge.

En del data i utredningen er hentet fra publiserte arbeider der få-

børstemark er blitt artsbestemt. De fleste av disse arbeidene er

rapporter fra LFI, Oslo og NINA, Oslo. Det øvrige er eget og an-

dres upubliserte materiale. Flere personer har stilt materiale til

vår disposisjon for artsbestemmelse, og en særlig takk rettes til

Gunnar Halvorsen, NINA Oslo, Kaare Aagaard, NINA Trondheim,

Svein Jakob Saltveit, Age Brabrand og John Brittain, LFIOslo. De

samme personer takkes også for kritisk gjennomlesning og for-

bedring av manuskriptet. Vi vil også takke Gunnar Raddum, LFI

Bergen, og Jan Ivar Koksvik, Vitenskapsmuset Trondheim, for å

ha stilt materiale til vår disposisjon og prosjekt VANDA ved An-

ders Hobæk og Petter Larsson for at prosjektets resultater over

artsbestemte fåbørstemark er stilt oss til rådighet.

Endelig vil vi takke NINA Oslo ved Erik Framstad, LEI Oslo ved

Svein Jakob Saltveit og NVE ved Per Einar Faugli for finansiell

støtte.

Blindern, februar 1994

Trond Bremnes og Svein-Erik Sloreid
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1 Innledning

Fåbørstemark (Oligochaeta) er en av de vanligste dyregruppene i

ferskvann. De fins i de fleste typer ferskvannsansamlinger og ut-

gjør ofte en betydelig del av faunaen. Kunnskap om utbredelse

og økologi er imidlertid begrenset fordi fåbørstemarkene sjelden

har blitt artsbestemt i undersøkelser av bunnfaunaen. I de senere

år har imidlertid interessen økt fordi fåbørstemarkene har vist

seg å være nyttige indikatorer på organisk forurensing (Brink-

hurst 1965, Milbrink 1980, 1983b). Dessuten har taksonomien

blitt mer avklart, og relativt enkle bestemmelsesnøkler har blitt

tilgjengelige.

Sammensetningen og mengden av fåbørstemark reflekterer

blant annet kvalitet og kvantitet av tilført organisk materiale, mi-

krobiologiske forhold og oksygenforhold i substratet. Fåbørste-

mark har derfor vist seg anvendelige ved vurderinger av innsjøers

trofigrad og til overvåkning av innsjøers utvikling med hensyn til

næringstilgang o.l. Lokale variasjoner av organisk tilførsel vil re-

flekteres i fåbørstemarkenes artssammensetning (f.eks. Lang

1990, Milbrink 1973a). I rennende vann kan forskjellige fåbør-

stemarksamfunn avløse hverandre i takt med selvrensingen, og

artssammensetningen gir informasjon om graden av organisk

påvirkning (Aston 1973, Bremnes 1988, Dumnicka 1978).

Fåbørstemark har videre i noen grad blitt undersøkt med hensyn

på effekter av andre typer forurensing. Milbrink (1983a) viste at

mark som ble utsatt for forskjellige konsentrasjoner av kvikksølv i

sedimentet utviklet karakteristiske abnorme børster. Det er vide-

re vist at børstenes utseende hos bl.a. Tubifextubifex kan variere

med forskjellige miljøfaktorer som f.eks. pH (Chapman & Brink-

hurst 1987). Chapman & Brinkhurst (1984) utførte laboratorie-

forsøk der effekt av flere typer miljøgifter ble testet på flere arter

fåbørstemark, og påpekte en mulig praktisk anvendelse av dette.

Nyere undersøkelser antyder også at fåbørstemark kan være

gode indikatorer på forsuring (Smith et al. 1990), der de forskjel-

lige artene har forskjellige tålegrenser for de negative effekter av

forsuringen (Meriläinen & Hynynen 1990). I Norge foregår det en

undersøkelse av fåbørstemarkfaunaen i det kalkete Store Hov-

vatn, og resultater av de innledende undersøkelsene er gitt i

Bremnes & Sloreid (1993).

Analyser av fåbørstemark bør i langt større grad komme med i

arbeider som tar for seg bunndyrfaunaen i vann og vassdrag. De

er særlig anvendelige i undersøkelser der forurensing av forskjel-

lige slag er sentralt, og de vil være nyttige f. eks. i overvåknings-

sammenheng der virkninger av forskjellige typer av miljøgifter

blir studert. I Norge fins ikke slike undersøkelser der fåbørste-

mark er blitt benyttet. Videre er kunnskapen om de enkelte ar-

ters generelle biologi svært mangelfull. Det er i Norge ikke utført

undersøkelser som tar for seg produksjon, livssyklus, popula-

sjonsdynamikk og generelle samfunnsøkologiske problemstil-

linger. Det har vært lite kjent hvilke arter som er tilstede, og

kunnskapen om deres utbredelse og økologi er mangelfull.

Fra tidligere fins det kun ett verk med en gjennomgang av fåbør-

stemark funnet i Norge (Piguet 1919). Eneste ferskvannsfåbør-

stemark som står omtalt, er imidlertid kun to funn av Eiseniella
tetraedra fra Drammen og Tromsø. I en oversikt over kunnskaps-

nivået om invertebrater i ferskvann etterlyser Nøst et al. (1986)

kunnskap om fåbørstemark i ferskvann i Norge. Hensikten med

denne utredningen er derfor å gi en samlet fremstilling av det

som til nå er kjent om fåbørstemark i ferskvann i Sør-Norge.
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2 Materiale og metode

2.1 Materiale og utbredelseskart

Målsetningenmed denne utredningen er å omtale hvilkearter av
fåbørstemark som hittil er funnet i ferskvann i Sør-Norgeog å
antydederesutbredelse.Data for de enkelte funn baserersegpå
publiserte arbeider, egne upubliserte data, samt materiale som
er stilt til disposisjonav andre for artsbestemmelse.

Østfold
Buskerud
Oppland
Vest-Agder
Telemark
Hordaland
Sognog Fjordane
Nord-Trøndelag

Ak: Akershus
He: Hedmark
AA: Aust-Agder
Ve: Vestfold
Ro: Rogaland
MR:Møre og Romsdal
ST: Sør-Trøndelag
No: Nordland

Øs:
Bu:
Op:
VA:
Te:
Ho:
SF:
NT:

Deenkelteartsregistreringeneer plottet inn på et utbredelseskart
etter EIS-systemet(EuropeanInvertebrateSurvey)(Økland& Øk-
land 1985). UTM-referanserer omgjort til EIS-rutenummeretter
Refseth(1987). Påkartene er artsfunn markert med fylte sirkler.
Dette viser at arten er funnet innenfor ruta. Det er ikke lagt inn
kvantitativekravtil registreringene.Påvisningavett individved en
lokalitet gir funn innenfor ruta. Åpne sirklerbetyr at materialefra
lokaliteter innenfor ruta er gjennomgått, men at den respektive
arten ikke er funnet. Fraruter som er umarkerte, har vi ikke hatt
tilgang på materiale. Påkartene er enkelte ruter markert med pi-
ler. Funninnenfor disserutene føres til naboruta som pilen peker
mot.

I tekstenomtalesenkelte funnsteder nærmere.Forvanlig utbred-
te arter er kun enkelte funnsteder omtalt. Forarter somer funnet
få stederer samtlige lokaliteter nevnt. Derfunnsted omtalesi tek-
sten er referansertil publiserte arbeider gitt. Imidlertid er mange
funn av forfatterne ikke tidligere publisert og slike henvisninger
står uten referansei teksten. Bakgrunnsdatafor de enkelte funn
er ikke tatt med i utredningen. Det er knyttet økologiskekom-
mentarer til de enkelte artene basert både på utenlandskeog
norskeundersøkelser.Utbredelseskartenedekker kun Sør-Norge
nord til Nordlandfylke. Det er sparsomtmed tilgjengelig materia-
le fra Nord-Norge,og innsamlingav materialefra landsdelenspe-
sielttil denne utredningen ville blitt for omfattende.

Det bearbeidete materialet av fåbørstemark er foreløpig relativt
lite, og kartene antyder derfor bare de enkelte artenesutbredel-
se.Av denne årsak er de dyregeografiskeaspektenebare i liten
grad diskutert. Mesteparten av materialet er fra sparkeprøveri
rennendevann og litoralsonen i innsjøer.Flerearter av fåbørste-
mark er imidlertid mer knyttet til profundalsonen, og disse er
derfor underrepresentert.

Funnsted,kommune og fylke er oppgitt, f. eks. Årungen (Ås,
Ak). Unntak er funnsteder der det henvisestil litteratur eller der
nøyaktigstedsangivelseikke er kjent. Navn på kommune er skre-
vet helt ut, mensnavn på fylke er forkortet etter følgende mal:

2.2 Systematikk og taksonomi

Fåbørstemark(Oligochaeta)hører til dyrerekken leddormer (An-
nelida).Leddormerer delt i to klasser;flerbørstemark (Polychae-
ta) og Clitellata. Clitellata er ytterligere delt i to underklasser;ig-
ler (Hirudinea)og fåbørstemark(Oligochaeta).Fåbørstemarkbe-
står av tre ordner med 14 familier og tilsammen ca. 3100 arter
(Brinkhurst& Jamieson1971).

I Europaer det påvist 168 arter fåbørstemark i ferskvann (Illies
1978). Denne rapporten refererer funn av ferskvannsfåbørste-
mark fra fem familier i Norge: Lumbriculidae,Lumbricidae, Enc-
hytraeidae, Naididae og Tubificidae. Foreløpig er det påvist 44
arter.

Materialet er hovedsakeligbestemt etter Brinkhurst & Jamieson
(1971)og Brinkhurst(1971). Supplerendebestemmelseslitteratur
har vært Brinkhurst (1963, 1986), Hoimquist (1979), Sperber
(1950, 1952), Støp-Bowitz(1969) og Wachs(1967).

Enreferansesamlingbestemtav Dr. Ralph0. Brinkhurst har vært
tilgjengelig gjennom professor Ole A. Sæther. Enkelte artsbe-
stemmelser har blitt verifisert av Dr. Ralph 0. Brinkhurst, Dr.
Christer Erseus,Dr. Michel Lafont og Dr. Göran Milbrink,

Prepareringsteknikkerer beskrevet i Brinkhurst (1971). Det er
ikke laget bestemmelsesnøklertilpasset norske forhold, siden
den forenklede nøkkelen i Brinkhurst (1971) dekker de fleste
vanlige norske artene. Spesielle artskjennetegn er imidlertid
nevnt i teksten, men arten kan ikke nødvendigvisbestemmesen-
tydig etter dissekjennetegnene.
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Figur
Utbredelseav Eiseniella tetraedra i Sør-Norge.
Distribution of Eiseniella tetraedra in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found. 


Figur2
Utbredelseav Lumbriculus variegatus i Sør-Norge.
Distributionof Lumbriculus variegatus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

3 Påviste familier og arter

3.1 Familie Lumbricidae

Familien er kjent som meitemark. Eiseniellatetraedra er den

eneste arten i Norge som kan leve rent akvatisk. Resten av famili-

en består vesentlig av terrestriske arter. I rennende vann og i lito-

ralsonen i innsjøer blir det ofte også funnet andre arter lumbrici-

der, særlig fra slekten Dendrobaena og Dendrodrilus. Disse blir

imidlertid ikke omtalt da de ikke kan fullføre livssyklus i vann.

Eiseniellatetraedra (Savigny, 1826) (Figur 1)

Generelt E. tetraedra regnes som semiakvatisk, med kokonger


som kan utvikles i vann (Omodeo 1984). Kunnskapen om artens

biologi er mangelfull, men den har en tendens til å opptre i ytter-

kantene på trofiskalaen, både ved oligotrofe og sterkt organisk

påvirkete forhold. Ifølge Sårkkä (1987) er arten i Finland en indi-

kator på oligotrofi og svak mesotrofi. I øvrige utenlandske un-

dersøkelser regnes ikke E. tetraedra som en pålitelig indikatorart.

E.tetraedraer utbredt i hele verden (Støp-Bowitz 1969).

økologi og utbredelse i Sør-Norge E. tetraedra er vanlig i ren-

nende vann og i litoral- og profundalsonen i innsjøer. Arten er

tidlig beskrevet funnet i ferskvann ved Drammen (Piguet 1919).

E. tetraedra er vanlig i Oslo-vassdragene, og ble i Loelva funnet

både i den øvre uforurensete delen og i den nedre sterkt foru-

rensete delen (Bremnes & Saltveit 1991). I Sørumsbekken (Ski,

Ak) ble den funnet på både uforurensete og organisk belastede

lokaliteter (Bremnes 1986). Arten var vanlig i den landbrukspå-

virkete Kvassheimsåna (Hå, Ro) på Jæren. Den er funnet fåtallig i

Mjøsa (Holtan et al. 1980), Tyrifjorden (Kjellberg 1984) og Dok-
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kadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) (Halvorsen

et al. 1993b). I fire regulerte fjellvann var E. tetraedra sammen

med Spirospermaferox de viktigste artene ned til 20 m dyp. E.
tetraedravar viktig næring for ørret i disse vannene (Aarefjord et

al. 1973). E. tetraedra er funnet i Trøndelag (Sivertsen 1973,

Koksvik & Sloreid upubl.), og var også relativt vanlig ved en un-

dersøkelse i Nordland (Walseng 1989). Støp-Bowitz (1969) har
påvist arten i terrestriske miljøer fra N. Trøndelag, Nordland,

Troms og Finnmark. Ut fra disse funn er det rimelig å anta at E.
tetraedra er utbredt i ferskvann i hele landet. E. tetraedra er

eneste kjente art innen slekten i Norge (Støp-Bowitz 1969).

Kjennetegn E. tetraedra skiller seg fra andre norske "meite-

mark" ved at bakkroppen har et kvadratisk tverrsnitt. Også juve-

nile individer kan identifiseres på dette. E. tetraedra er den enes-

te lumbricide i Norge som har hannlige porer på XIII segment.

3.2 Familie Lumbriculidae

Lumbriculidae er en relativt liten familie med mange sjeldne arter

tilknyttet grunnvann. To arter, Lumbriculusvariegatusog Stylodri-
lus heringianus, er imidlertid vanlige og utbredt i hele Holarktis

(Brinkhurst & Jamieson 1971). Lumbriculidene er ikke rørboende

og graver fritt i substratet. Tre arter fra familien er påvist i Norge.

Lumbriculusvariegatus (M011er, 1774) (Figur 2)

Generelt L. variegatus regnes som euryøk. Den blir funnet på

oligotrofe til eutrofe lokaliteter, både ved sure og alkaliske for-

hold. Det virker som den unngår profundalen i innsjøer og lokali-
teter med stor organisk belastning og oksygensvinn. Det kan

imidlertid synes som om mild organisk påvirkning er stimuleren-

de for arten. L. variegatus lever vesentlig av alger (Moore 1979),

og dette er trolig årsaken til at den er sjelden på lokaliteter med

sterk saprobiering. L. variegatuser ofte vanlig i temporære vann-

forekomster som skogspytter og småbekker. Den har evne til å

motstå tørke ved å lage cyster (Cook 1969) og den kan overleve

i slimkapsler i frosset substrat (Olsson 1981). L. variegatusforme-

rer seg vanligvis ved fragmentering (Cook 1969) og kan derfor

hurtig øke i antall når forholdene blir gunstige. Det er sjeldent å

finne kjønnsmodne individer av L. variegatus.Den vide økologis-

ke toleransen gir L. variegatus liten verdi som indikatorart. På
grunnlag av kjønnsorganenes morfologi er det definert fem un-

derarter. I Europa fins bare L. variegatusvariegatus.Arten er ut-

bredt på den nordlige halvkule (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge L. variegatuser trolig van-

lig i hele Norge, og den er funnet både i lavlandet og på fjellet.

Høyeste kjente lokalitet er Skavatn 1256 m o.h. (Ullensvang, Ho).

Arten er ofte dominerende i litoralsonen i oligo- til mesotrofe

innsjeer, og den er ofte tallrik i elver og bekker. L. variegatusblir

ofte funnet sammen med Stylodrilus heringianus og i innsjøer

også sammen med Spirosperma ferox. Den er videre vanlig i

dammer og mer temporære vannforekomster.

Kjennetegn L. variegatus har ingen spesielle ytre kjennetegn.
Arten er relativt stor, og kan i levende tilstand skilles fra tubifici-

der ved større bevegelighet og ved at den ikke kveiler seg sam-

men ved forstyrrelse.

Stylodrilusheringianus Claparècle, 1862 (Figur 3)

Generelt S. heringianus regnes som en kaldtvannsform. Ifølge

Milbrink (1983b) er S. heringianus i Skandinavia typisk for vann

som er oligotrofe eller i en tidlig fase av organisk anrikning. Øvri-

ge utenlandske undersøkelser viser også at arten er typisk for oli-

gotrofe sjøer (Lang 1984, Reynoldson 1990, Särkkå 1987). I følge

Sårkkä (1987) tolererer imidlertid S. heringianus relativt sterk or-

ganisk forurensing hvis vannet er godt oksygenert. I laboratorie-

forsøk ble det vist at S. heringianus var relativt tolerant overfor

kloakk (Chapman & Brinkhurst 1984), men den var lite tolerant

overfor oksygenmangel (Chapman et al. 1982). Det kan konklu-

deres med at S. heringianus er en god indikator på oligotrofe

forhold, men den tolererer endel organisk påvirkning så lenge

oksygentilførselen er god. Arten er utbredt i Europa, V-Asia og

N-Amerika (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge S.heringianus er en av de

vanligste fåbørstemarkene i ferskvann i Norge. Den er funnet i

både dystrofe og oligotrofe vann, i elver og bekker og i litoralen

og profundalen i innsjøer. S. heringianus er funnet fra lavlandet

til høyfjellet, høyeste funnsted er Dimmedalsvann (Eidfjord, Ho) i

Kvennavassdraget på Hardangervidda 1335 m o.h. Arten er fun-

net ved de fleste undersøkelser i vassdrag i Sør-Norge, og S. he-
ringianusvar også vanlig i vassdrag i Nordland (Walseng 1989).

Den største kjente registrerte tettheten av S. heringianus i Norge

var ca. 4000 individer pr. m2 på en lokalitet i Sørumsbekken (Ski,

Ak). Bekken var påvirket av landbruksavrenning og litt kloakk,

men hadde gode oksygenforhold (Brernnes 1986). I Dokkadeltaet

i Randsfjorden ble den funnet i tettheter på ca. 1000 individer pr.

m2 på en litoralstasjon bevokst med Isoetesspp. (Halvorsen et al.

1993b). I Loelva i Oslo var den vanlig på steder preget av mode-

rat organisk forurensing (Bremnes & Saltveit 1991). I den sterkt

landbrukspåvirkete Ruglandsbekken (Hå, Ro) på Jæren forekom

9
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Figur 3
Utbredelse av Stylodrilus heringianus i Sør-Norge.

Distribution of Stylodrilus heringianus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

0

Figur 4
Utbredelse av Rhynchelmis limosella i Sør-Norge.

Distribution of Rhynchelmis limosella in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

S. heringianus i stor tetthet og var dominerende fåbørstemark

selv om bekken var sterkt forurenset med utvikling av "sewage-

fungus". Oksygenforholdene var imidlertid gode (Bremnes 1986).

De øvrige funnsteder i Sør-Norge er mer typisk for arten og kan

karakteriseres som lite påvirket av organisk forurensing.

Kjennetegn Som kjønnsmoden er S. heringianus lett å kjenne

på et par utvendige peniser på X segment. Juvenile individer kan

skilles fra Lumbriculus variegatus ved at de forreste segmentene

har sekundære annuli.

Rhynchelmislimosella Hoffmeister, 1843 (Figur 4)

Generelt I følge Milbrink (1973a) er R. limosella en kaldsteno-

term art som forekommer fåtallig i profundalen i oligotrofe inn-

sjøer. Den er kjent fra Europa (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge R. limosella er bare kjent i

lite antall fra profundalen i Tyrifjorden (Kjellberg 1984). Arten er

trolig sjelden i Norge.

Kjennetegn Prostomium hos R. limosella er forlenget til en sna-

bel.

3.3 Familie Tubificidae

Tubificidae er en familie med relativt store (1-20 cm), gravende

arter. Mange lager enkle rør i bløtt substrat. De fleste er rødfarget

av hemoglobin i blodvæsken. Flere arter er meget tolerante over-

for organisk forurensing og kan fungere normalt ved lave oksy-

genkonsentrasjoner og overleve perioder uten oksygen (Aston

1973). Andre arter tåler bare moderat organisk belastning, mens

andre igjen er rentvannsformer. Tubificidae er den fåbørste-

10

© 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 utredning 056

0

411-•

•
•

o o
,•t

o • , •
ö •

Q t I 
 o.;,
b • /

of f
,o

t

Figur 5
Utbredelse av Tubifex ignotus i Sør-Norge.

Distribution of Tubifex ignotus in South Norway.

= Arten påvist/Speciesfound.
0 = Arten ikke påvist/Speciesnot found.

Figur 6
Utbredelse av Tubifex tubifex i Sør-Norge.

Distribution of Tubifex tubifex in South Norway.

= Arten påvist/Speciesfound.
0 = Arten ikke påvist/Speciesnot found.

markfamilien som er mest anvendt ved vurdering av miljøforhold
(Milbrink 1973a). I Norge er det hittil påvist 13 arter.

Tubifex ignotus (Stolc, 1886) (Figur 5)

Generelt T. ignotus foretrekker rennendevann, men ut overdet-
te er artens økologi relativt lite kjent. I Skandinaviaer T. ignotus

vanligvis assosiertmed forurensing eller naturlig eutrofe situa-
sjoner,men den unngår de mestorganiskbelastedestedene(Mil-
brink 1983b). Undersøkelseri LakeDistrict i Englandvisteat T. ig-

notus var mest tallrik i vann i overgangen mellom mesotrofi og
eutrofi (Reynoldson 1990). T. ignotus er utbredt i Europa, N.
Amerikaog S.Afrika (Brinkhurst& Jamieson1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge T. ignotus har trolig envid

utbredelse i Norge, selvom den som regel ikke er særlig tallrik,

og antall funnsteder er relativt lite. Det kan virke som om T. ig-

notus er mest tallrik i rennende vann med noe organisk belast-
ning. I Sørumsbekken(Ski, Ak) var i ignotus dominerende art
på en moderat organisk belastet stasjon med en tetthet på ca.
3000 individer pr. m2. Bunnen besto av mudderblandet sand
med helofyttvegetasjon (Bremnes 1986). I Atnsjøen (Storelvdal,
He)var T. ignotus sammenmed Tubifex tubifex dominerende på
en stasjon i innløpsdeltaet. Stasjonen lå på ca. 10 meters dyp,
med sandbunnog akkumulering av alloktont organisk materiale
(Aagaard pers. medd.). Arten ble funnet vanlig i profundalen
både i Tyrifjorden (Kjellberg 1984) og i Mjøsa (Holtan et al.
1980),men i lavetettheter. Påde øvrige funnstedene er det bare
påvistenkeltindividerav T. ignotus.

Kjennetegn T. ignotus er ofte meget lang og tynn. Kjønnsmod-
ne individerav T. ignotus er sjeldne,men den kan som regel skil-
lesfra andre tubificider ved børstenesutseende.

11
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Tubifex tubifex (Müller, 1774) (Figur 6)

Generelt I følge Milbrink (1983b) opptrer T. tubifex i ytterkante-

ne av trofiskalaen, og den er indikatorart både på oligotrofe og

eutrofe eller organisk forurensete forhold, I oligotrofe vann er

den sjelden tallrik og opptrer ofte sammen med Spirospermafe-
rox og Stylodrilusheringianus. Ved eutrofe forhold eller ved sterk

organisk forurensing kan T. tubifex opptre i meget stor tetthet,

over en million pr m2 er kjent (Brinkhurst & Kennedy 1965). På

slike steder er det vanlig at den opptrer sammen med Limnodri-
lus hoffmeisteri (M ilbrin k 1980).

T. tubifex kan overleve perioder uten oksygen. Reynoldson

(1987) fant ved laboratorieforsøk at 60% overlevde 16 uker,

mens Lindeman (1942) fant at arten in situ overlevde 120 døgn

uten oksygen. Denne egenskapen er en viktig årsak til artens

dominans ved sterk organisk belastning, fordi de fleste konkur-

renter og predatorer blir eliminert av oksygenmangel. T. tubifex
er utbredt over hele verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge i tubifex er trolig vidt ut-

bredt i Norge. Den er funnet fra lavlandet til høyfjellet. Høyeste

funn er Skavatn (Ullensvang, Ho) i Kvennavassdraget på Har-

dangervidda 1256 m o.h. Aarefjord et al. (1973) fant arten i

Steinbusjøen (Vang, Op) øst for Tyin 1211 m o.h. Disse høy-

fjellslokalitetene er alle oligotrofe, og T. tubifex blir her som re-

gel funnet i lite antall, men den kan ofte være dominerende art.

Ved sterkt eutrofe forhold eller ved stor tilførsel av organisk ma-

teriale blir T. tubifex ofte funnet i meget store tettheter. I Østen-

sjøvannet i Oslo ble det funnet tettheter av tubificider, vesentlig

T. tubifex, på opptil 172000 individer pr. m2 (Sæther 1963), (jf.

Ilyodrilustempletoni nedenfor). I Dokkadeltaet i Randsfjorden er

det funnet tettheter av T tubifex på ca. 25000 individer pr. m2

på 25 m dyp (Halvorsen et al. 1993b). Sørumsbekken (Ski, Ak)

er et godt eksempel på at tettheten av 71 tubifex varierer med

grad av organisk belastning. Her forekom T. tubifex i stor tett-

het på en stasjon hvor kloakkvann ble ført ut i bekken. På sta-

sjonene nedstrøms avtok andelen av i tubifex i fåbørstemark-

samfunnet i takt med selvrensingen (Bremnes 1986). Dette ek-

sempelet viser også at det ikke er nok bare å konstatere tilste-

deværelsen av en art ved vurderinger av trofigraden. Det er

også nødvendig å ta hensyn til tetthet og sammensetning av få-

børstemarksamfunnet.

Kjennetegn Sikker artsbestemmelse av T. tubifex krever

kjønnsmodne individer, da den artsbestemmes på formen av

penis rør. Utfra variasjoner i børstenes utforming er det definert

flere former som "blanchardi" og "bergi" (Brinkhurst & Jamie-

son 1971).

Figur 7
Utbredelseav Ilyodrilus templetoni i Sør-Norge.
Distribution of Ilyodrilus templetoni in South Norway.
• = Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Ilyodrilus templetoni (Southern, 1909) (Figur 7)

Generelt I. templetoni blir vanligvis funnet i stillestående vann, i

Sverige oftest i profundalsonen i organisk forurensete innsjøer

(Milbrink 1973a). Arten forekommer ofte sammen med Pota-
motrix hammoniensisog til en viss grad Limnodrilushoffmeisteri,
og den regnes derfor som indikator på mesotrofe og eutrofe for-

hold (Milbrink 1980). I. templetoni er utbredt i Europa, Asia,

Amerika og S. Afrika (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge I. templetoni er hittil bare

funnet i Årungen (Ås, Ak) og i Østensjøvannet i Oslo (Spikkerud

under arb.). Begge innsjøene er sterkt eutrofe. I Årungen ble I.
templetoni funnet sammen med Potamothrix hammoniensisog

Limnodrilus hoffmeisteri på ca. 2 meters dyp. I Østensjøvannet

var arten vanlig både i litoralsonen og på dypere vann, der den

var dominerende med tettheter på opptil 90000 individer pr m2.

0

0

0
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Figur 8
Utbredelseav Psammoryctides barbatus i Sør-Norge.
Distribution of Psammoryctides barbatus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Som tidligere nevnt fant Sæther (1963) i østensjøvannet store

mengder tubificider som vesentlig ble bestemt til T. tubifex. I un-

dersøkelser foretatt av Spikkerud i 1992 ble kjønnsmodne indivi-

der av T. tubifex ikke påvist i vannet. Alle kjønnsmodne individer

av tubificider med hårseta var I. templetoni. For en nærmere dis-

kusjon av dette henvises til Spikkerud (under arb.).

Kjennetegn Kjønnsmodne individer skilles fra andre tubificider

med hårseta ut fra formen på penis rør. I tillegg har de fremste

ventrale børstene vesentlig lengre overtann enn undertann, men

dette er ikke et sikkert kjennetegn.

Psammoryctidesbarbatus (Grube, 1861) (Figur 8)

Figur 9
Utbredelseav Limnodrilus claparedieanus i Sør-Norge.
Distribution of Limnodrilus claparedeianus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

rik i oligotrofe vann. Ifølge Schwank (1981) blir P. barbatus ofte

funnet i slam i eutrofe og organisk anrikede sjøer og elver. Arten

er utbredt i Europa (Brinkhurst & Jamieson 1971) og Canada

(Schwank 1981).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P. barbatus er hittil bare

funnet i lite antall på tre lokaliteter i Norge; Furnesfjorden i Mjø-

sa (Holtan et al. 1980), Tyrifjorden (Kjellberg 1984) og Semsvan-

net i Asker (Ak) (prosjekt VANDA). Siden P. barbatus er lett å

kjenne og derfor ikke lett forveksles med andre arter, er den tro-

lig sjelden i Norge.

Kjennetegn P. barbatus kjennes lett på de palmate (brede, vif-

teformete) ryggbørstene.

Generelt P. barbatus er i følge Milbrink (1983b) karakteristisk

for mesotrofe forhold , mens Särkkä (1987) fant arten mest tall- LimnodrilusclaparedeianusRatzel, 1868 (Figur 9)

13
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Figur 10
Utbredelseav Limnodrilus hoffmeisteri i Sør-Norge.
Distribution of Limnodrilus hoffmeisteri in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Generelt I følge Milbrink (1983b) tåler L. claparedeianusen be-

tydelig grad av organisk forurensing og blir ofte funnet under

eutrofe forhold. Dette bekreftes i de fleste europeiske undersø-

kelsene. L. claparedeianus er utbredt over hele verden (Brink-

hurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge L. claparedeianuser fun-

net få steder i Norge. Den ble funnet i lite antall på 25 m dyp i

Dokkadeltaet i Randsfjorden, på substrat anriket av alloktont

materiale (Halvorsen et al. 1993b). L. claparedeianuser videre

funnet i litoralsonen i Rødnessjøen ved Ørje (Marker, Øs), og

den var relativt vanlig i Tyrifjorden (Kjellberg 1984).

Kjennetegn L. claparedeianuskan bare med sikkerhet skilles fra

Limnodrilushoffmeisteri i kjønnsmoden tilstand.

Limnodrilushoffmeisteri Claparkle, 1862 (Figur 10)

Generelt L. hoffmeisteri blir funnet i alle typer vannforekomster,
men i lite antall ved oligotrofe forhold. Antallet øker imidlertid

sterkt ved eutrofiering eller organisk belastning. Ved sterk orga-

nisk belastning er den ofte totalt dominerende sammen med Tu-
bifex tubifex (Milbrink 1980). L. hoffmeisteri har derfor liten ver-

di som indikatorart. Artens andel av fåbørstemarkfaunaen og de

tettheter den forekommer i, vil imidlertid gi informasjon om

trofigrad og forurensingsforhold (Brinkhurst 1965, Milbrink

1980, Poddubnaya 1980). L. hoffmeisteri virker mest knyttet til

de øvre deler av profundalen og ff1 litoralsonen. På større dyp

med organisk forurensing er det ofte en utvikling mot samfunn

dominert av Tubifex tubifex. L. hoffmeisteri tolererer forhold

med lite oksygen, og kan overleve lange perioder uten oksygen.

Ifølge Reynoldson (1987) overlevde 80% 10 uker uten oksygen.

L. hoffmeisteri er utbredt i hele verden og er trolig den vanligste

tubificide i ferskvann (Brinkhurst 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge Også i Norge er L. hoff-
meisteri typisk for eutrofe og organisk belastede vannforekom-

ster, og den har sin største utbredelse i lavlandet på Østlandet. I

Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre/Søndre Land, Op) ble det

funnet tettheter på opptil 60000 individer pr. m2 på en profun-

dalstasjon med periodevis oksygensvinn på grunn av tilførsel av

flis fra sagbruk. L. hoffmeisteri ble her funnet sammen med Au-
lodrilus pluriseta og Tubifex tubifex. På uforurensete steder i

Dokkadeltaet ble L. hoffmeisteri funnet i lave tettheter (Halvor-

sen et al. 1993b). L. hoffmeisteri er også vanlig i elver og bekker .
i Oslo-området (Bremnes & Saltveit 1991) og i Sørumsbekken i

Akershus (Bremnes 1986). Den er også funnet i Vannsjø og i fle-

re andre vann i Østfold og Akershus. L. hoffmeisteri er vanlig i

Mjøsa (Holtan et al. 1980) og Tyrifjorden (Kjellberg 1984). På

Sørvestlandet er den funnet i Horpestadvann og Frøylandsvann

(Time/Hå, Ro), mens den i Hordaland er funnet i Byrkjelandsvat-

net (Bergen) (Johnson 1973), Opsagervatnet (Kvinnherad) og

Storavatnet (Bømlo) (Sloreid & VANDA upubl.). Et individ er også

funnet i Faulevann (Sørfold, No).

Kjennetegn Kjønnsmodne individer bestemmes på formen til

penis rør.

LimnodrilusudekemianusClaparkle, 1862 (Figur 11)

Generelt L. udekemianusblir ofte funnet sammen med Limno-




drilus hoffmeisteri på organisk forurensete steder (Brinkhurst &


Kennedy 1965), men som regel i lave tettheter (Milbrink 1973a).
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Figur 11
Utbredelseav Limnodrilus udekemianus i Sør-Norge.
Distribution of Limnodrilus udekemianus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 12
Utbredelseav Spirosperma ferox i Sør-Norge.
Distributionof Spirosperma ferox in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Den kan bli betydelig større enn L. hoffmeisteri og foretrekker

trolig mer stabilt, mudret substrat (Schwank 1981). Den fins der-

for i innsjøer og roligflytende elver og forekommer sjelden i rhi-

tron. L. udekemianus er utbredt over hele verden (Brinkhurst &

Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge L. udekemianusble fun-

net i Sørumsbekken (Ski, Ak) på steder med makrofytter og sta-

bilt substrat (Bremnes 1986). I Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nor-

dre-/Søndre Land, Op) ble den funnet fåtallig på enkelte litoral-

stasjoner med mudret substrat (Halvorsen et al. 1993b). For øvrig

er L. udekemianusfunnet i enkelte næringsrike innsjøer i Østfold

og Akershus [Lundebytjern (Marker, Øs), Rødnessjøen (Marker,

Øs), Mjær (Enebakk/Spydeberg, Ak/Øs) og Årungen (Ås, Ak)]. I

Mjøsa er den funnet spredt i profundalsonen (Holtan et al.

1980). De norske funnene antyder at arten forekommer fåtallig

på næringsrike lokaliteter i lavlandet. Foruten funnene på Øst-

landet ble arten funnet i Snåsavatnet (Snåsa/Steinkjer, NT) og i

Holtevatna (Holtålen, ST) (Koksvik & Sloreid upubl.).

Kjennetegn L. udekemianusskilles fra de andre artene i slekten

på børstenes reduserte undertann og formen på penis rør. L.
udekemianuser dessuten den største Limnodrilus-arten i Norge

(opptil 9 cm).

Spirosperma ferox Eisen, 1879 (Figur 12)

Generelt S. ferox forekommer fortrinnsvis i innsjøer, men ellers

er det noe motstridende opplysninger i litteraturen om artens

miljøkrav. Ifølge Milbrink (1983b) er S. ferox i Skandinavia typisk

for oligotrofe innsjøer, men den kan øke i antall ved økt organisk
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& Sloreid 1990). I Hemsedal var S. ferox også vanligst i innsjøer

(Bjerke & Halvorsen 1982). Årsaken til dette er trolig at S. ferox
foretrekker stabile bunnforhold. Arten ble funnet i lave tettheter

i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) (Hal-

vorsen et al. 1993b). Her ble S. ferox også funnet på steder med

organisk belastning sammen med arter som er typiske for mer

eutrofe eller organisk forurensete situasjoner. S. ferox er utover

dette funnet i de fleste andre norske undersøkelser som om-

handler fåbørstemark i ferskvann (Holtan et al. 1980, Kjellberg

1984, Sivertsen 1973, Solem 1973, Walseng 1989, 1990, Aare-

fjord et al. 1973).

0
,...„

Kjennetegn S. ferox er som regel lett å kjenne på den papillerte

kroppen som gir den et matt, melete utseende. Papillene kan

imidlertid være lite utviklet, trolig fordi de skiftes regelmessig.
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Figur 13
Utbredelseav Potamothrix hammoniensis i Sør-Norge.
Distribution of Potamothrix hammoniensis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

o = Arten ikke påvist/Species not found.

anrikning. Den vil imidlertid under slike situasjoner etterhvert bli

utkonkurrert av mer tolerante arter. Andre undersøkelser anty-

der at S. ferox også er karakteristisk ved mesotrofe og eutrofe

forhold (Lang 1984, Reynoldson 1990). I Finland er S. ferox mest

tallrik i oligotrofe vann, men den blir også funnet i lite antall i

mesotrofe og eutrofe eller organisk anrikede innsjøer (Skkkä

1987). S. ferox er utbredt i hele Holarktis (Brinkhurst & Jamieson

1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge Generelt er S. ferox i Nor-

ge mest vanlig i oligotrofe innsjøer og vann, mens den er mindre

vanlig i rennende vann. S. ferox har en vid utbredelse i Norge og

er vanlig fra lavlandet til høyfjellet. Høyeste kjente funnsted er

Dimmedalsvann (Eidfjord, Ho) i Kvennavassdraget på Hardanger-

vidda, 1335 m o.h. I Telemark og Buskerud ble den bare funnet i

innsjøer og vann, mens den manglet i rennende vann (Walseng

Potamothrixhammoniensis(Michaelsen, 1901) (Figur 13)

Generelt P. hammoniensiser en av de vanligste fåbørstemark i

ferskvann i Europa, også i de andre nordiske land bortsett fra Is-

land. I Esrom Sø i Danmark er P. hammoniensis vanhgste

fåbørstemark (1ônasson & Thorhauge 1976). Den er vidt utbredt

i Sverige og forekommer vanlig i Värmland (Milbrink pers.

medd.). P. hammoniensiser karakteristisk for sterk organisk for-

urensing og eutrofiering (Milbrink 1983b, Reynoldson 1990,

Särkkä 1987). P.hammoniensiser utbredt i Holarktis (Brinkhurst

& Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P. hammoniensis er med

sikkerhet bare påvist i Årungen (Ås, Ak), hvor den var ganske

vanlig i litoralsonen. Sæther (1963) nevner arten fra østensjø-

vannet i Oslo, men artsbestemmelsen er usikker. I 1993 ble P.
hammoniensisikke påvist i vannet (Spikkerud pers. medd.). Det

er også en usikker rapport fra Mjøsa (Holtan et al. 1980). Juveni-

le individer av P. hammoniensis er vanskelige å skille fra andre

tubificider. Kjønnsmodne individer er imidlertid lette å bestemme

ut fra spermatekbørstene, og det kan derfor antas at arten har

en begrenset forekomst i Norge. Milbrink (pers. medd.) mener at

P. hammoniensiser i ferd med å spre seg vestover, og derfor

ennå er sjelden i Norge. En kuriositet ved de kjønnsmodne indivi-

dene fra Årungen var at alle hadde spermatekbørster på VII til IX

ledd og ikke på X ledd som er det vanlige. Det kan derfor dreie

seg om en annen art, men dette er ikke avklart på det nåværen-

de tidspunkt.

Kjennetegn Som kjønnsmoden har P. hammoniensis to karak-

teristiske spermatek-børster som identifiserer arten.
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Figur 14
Utbredelseav Rhyacodrilus coccineus i Sør-Norge.
Distribution of Rhyacodrilus cocdneus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 15
Utbredelseav Rhyacodrilus falciformis i Sør-Norge.
Distributionof Rhyacodrilus falciformis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Rhyacodriluscoccineus(Vejdovsky, 1875) (Figur 14)

Generelt R. coccineus er vanlig på sandet substrat i bekker og

elver (Brinkhurst 1971, Schwank 1981), hvor den kan tolerere

svak forurensing (Milbrink 1973a). R.coccineuser utbredt i Eura-

sia, N. Amerika og Australasia (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge R. coccineusble funnet i

Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op), hvor den

var fåtallig på sandet substrat i rennende vann (Halvorsen et al.

1993b, Sloreid 1993). Videre er arten funnet i Hundlandsvatnet i

Grimeelwassdraget (Lillesand, AA), der den ble funnet i litoralso-

nen på sandbunn med spredt starrvegetasjon. Den er dessuten

funnet og i Rognsbekken (Bamble, Te) (Halvorsen et al. 1993a),

og i to vann ved Bryne i Rogaland. I Oslo er R.cocdneus funnet i

den svakt forurensete Ljanselva i hele dens lengde (Brittain et al.

1989). I den sterkt forurensete Loelva (Oslo) ble den typisk nok

bare funnet i den øverste, lite forurensete delen (Bremnes & Salt-

veit 1991). Det norske materialet antyder også at R.coccineusfo-

retrekker sandet substrat og unngår organisk forurensing.

Kjennetegn Som kjønnsmoden har R.coccineusto karakteristis-

ke bunter med penialbørster. Juvenile individer er vanskelige å

artsbestemme.

Rhyacodrilusfalciformis Bretscher, 1901 (Figur 15)

Generelt R. falciformiser en sjelden og lite kjent art. Den regnes
for kaldstenoterm og stenøk (Schwank 1981). R. falciformis er

kjent fra to typer habitat: Den ekstreme profundalen i dype, oli-

gotrofe sjøer (Milbrink 1980), og små temporære bekker (Ladle &

17
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Figur 16
Utbredelseav Aulodrilus limnobius i Sør-Norge.
Distribution of Aulodrilus limnobius in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 17
Utbredelseav Aulodrilus pluriseta i Sør-Norge.
Distributionof Aulodrilus pluriseta in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Bird 1980). Den er utbredt i Europa (Brinkhurst & Jamieson

1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge Arten er foreløpig bare

kjent fra Sørumsbekken (Ski, AK), hvor den ble funnet i liteantall

på strømutsatte steder med ustabilt, sandet substrat (Bremnes

1986).

Kjennetegn Kjønnsmodne individer kjennes på store, sigdfor-

mede penialbørster.

Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899 (Figur 16)

Generelt A. limnobius blir helst funnet ved mesotrofe eller lett


eutrofe forhold (Milbrink 1983b). I Finland er A. limnobius fun-

net i litoralen og profundalen fra noe påvirkede oligotrofe til me-

sotrofe innsjøer (Sårkkä 1987). A. limnobius er utbredt over hele

verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge A. limnobius har trolig en

begrenset utbredelse i Norge. Noen få individer ble funnet i Dok-

kadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) i et bekke-

leie med sandbunn uten vegetasjon. A. limnobius ble også fun-

net i den svakt eutrofe Hemnessjøen (Øgdern) (Aurskog-Hø-

land/Trøgstad, Ak/Øs), både på en beskyttet lokalitet med sand-

bunn uten vegetasjon og i takrørbeltet. Utover dette er arten

funnet i litoralsonen i Mjær (Enebakk/Spydeberg, Ak/Øs) og i

Mjøsa på 375 m dyp (Holtan et al. 1980).

Kjennetegn A. limnobius reproduserer for det meste aseksuelt,


noe som er uvanlig hos tubificider. Kjønnsmodne individer er
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derfor sjeldne (Brinkhurst & Jamieson 1971). A. limnobius mang-

ler hårbørster og er karakterisert ved at noen børster har et åre-

lignende utseende forårsaket av laterale utvekster.

Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906) (Figur 17)

Generelt A. pluriseta forekommer vanligst i profundalsonen i

eutrofe eller organisk belastete innsjøer (Milbrink 1983b). Särkkä

(1987) fant arten i Finland ved mesotrofe til eutrofe forhold,

med økende tetthet ved økende organisk anrikning. A. pluriseta

er utbredt over hele verden bortsett fra Sør-Amerika (Brinkhurst

& Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge A. pluriseta er funnet få

steder og har trolig begrenset utbredelse i Norge. På en profun-

dalstasjon (9 m dyp) i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre/Søn-

dre Land, Op) var den tallrik med tetthet på opptil ca 5000 pr.

m2. Arten var her dominerende sammen med Limnodrilus hoff-

meisteri. Lokaliteten var rik på alloktont organisk materiale med

periodevis noe redusert oksygeninnhold (Halvorsen et al. 1993b).

Arten var relativt vanlig i Mjøsa (Holtan et al. 1980) og i Tyrifjor-

den (Kjellberg 1984). A. pluriseta er også funnet i det eutrofe

Horpestadvann i (Time/Hå, Ro) på Jæren.

Kjennetegn A. pluriseta reproduserer for det meste aseksuelt,

og kjønnsmodne individer er derfor sjeldne (Brinkhurst & Jamie-

son 1971). Artsbestemmelse skjer på grunnlag av børstenes ut-

seende og antall.

3.4 Familie Naididae

Naididae er en artsrik familie av små (2-20 mm lange), hovedsa-

kelig frittlevende arter. De er vanlige i rennende vann og i litoral-

sonen i innsjøer. Mange arter fins ofte i tilknytning til vannvege-

tasjon, hvor de kan opptre i store tettheter. Naididene lever i ho-

vedsak av påvekstalger, detritus o.l., mens de fleste artene i slek-

ta Chaetogasterer rovdyr.

Naididene har i liten grad blitt anvendt som indikatorarter på be-

stemte miljøforhold. Slike indikatorsamfunn er vesentlig basert på

dyr fra profundalsonen, der hovedårsaken til artssammensetning-

en ofte er oksygenforholdene, og hvor tubificider og lumbriculider

dominerer. Disse indeksene kan derfor ikke brukes uten videre på

stasjoner i litoralsonen og i rennende vann, hvor oksygen sjelden

er en begrensende faktor. Det har vært antatt at naidider har sin

vesentlige utbredelse i rennende vann (Learner et al. 1978). Ved å

f

Figur 18
Utbredelse av Chaetogaster diaphanus i Sør-Norge.

Distribution of Chaetogaster diaphanus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

sile prøver gjennom en duk med meget liten maskevidde (0,080

mm) fant imidlertid Sårkkä (1989) betydelige mengder naidider

også i profundalsonen ned til store dyp (94 m) i innsjøer.

I motsetning til tubificider der de fleste arter kun med sikkerhet

kan bestemmes når de er kjønnsmodne, kan de fleste naidider

bestemmes ut fra utvendige karakterer ved mikroskopiering. For

enkelte arter er viktige kjennetegn nevnt i teksten.

Chaetogasterdiaphanus(Gruithuisen, 1828) (Figur 18)

Generelt C. diaphanus er en rovform som de fleste andre arter i

slekten. I følge Learner et al. (1978) er C. diaphanus mest tallrik i

midtre og nedre deler av vassdrag, og den er tolerant overfor or-

ganisk forurensing. Sårkkä (1987) fant arten i litoral- og sublito-

o

o
0

•
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Figur 19
Utbredelseav Chaetogaster limnaei i Sør-Norge.
Distribution of Chaetogaster limnaei in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

ralsonen i oligotrofe til mesotrofe sjøer, men ikke i rennende

vann. C. diaphanus er utbredt i Europa, Asia og N. Amerika

(Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge C diaphanus er funnet i

Sandvatn (Tinn,Te) i Rauavassdraget og i et vann ved Vatnali

(Tinn, Te) i Skjervavassdraget (Walseng & Sloreid 1990). Den var

relativt vanlig blant vegetasjon i litoralsonen i Dokkadeltaet i

Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) (Halvorsen et al.

1993b). Den er også funnet i Flya og Strandafjorden i Valdres

(Nord-Aurdal, Op) (Bremnes et al. 1987).

Chaetogaster limnaeivonBaer, 1827 (Figur 19)
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Figur20
Utbredelseav Chaetogaster setosus i Sør-Norge.
Distributionof Chaetogaster setosus in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

esnegl. C limnaei er utbredt i Europa, Asia og Nord-Amerika

(Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge C limnaei ble funnet i

Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) (Halvorsen

et al. 1993b) og i Østensjøvannet (Oslo) (Økland 1961), begge

steder sammen med vanlig blæresnegl (Physafontinalis).

Kjennetegn C. limnaei er kjennetegnet ved levestedet og tallri-

ke børster med lange, krokformede tenner.

ChaetogastersetosusSvetlov, 1925 (Figur 20)

Generelt Artens utbredelse og økologi er lite kjent. I Norden er

Generelt C limnaei lever kommensalistisk i kappehulen på lung- det bare kjent to funn fra Finland (Särkkä 1989), mens arten for
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Figur21
Utbredelse av Amphichaeta leydigii i Sør-Norge.

Distribution of Amphichaeta leydigii in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

øvrig er funnet Russland (Brinkhurst & Jamieson 1971) og

Great Lakes området i USA (Spencer 1980).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge C setosus er bare funnet i

den mesotrofe innsjøen Mjær (Enebakk/Spydeberg, Ak/Øs). Den

ble her funnet på sandbunn uten vannvegetasjon på 1 til 3 m

dyp og med innslag av grovt organisk materiale.

Kjennetegn C. setosus kjennes fra andre Chaetogaster-arter

ved at alle børstene er spisse.

Figur 22
Utbredelse av Homochaeta naidina i Sør-Norge.

Distribution of Homochaeta naidina in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

leydigii har sin utbredelse i Europa (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge A. leydigii er bare funnet

på en lokalitet i den mesotrofe innsjøen Mjær (Enebakk/Spyde-

berg, Ak/Øs). Funnstedet var på 2 m dyp på sandbunn med lite

grovt organisk materiale uten vannvegetasjon.

Kjennetegn Slekta kjennes ved at de dorsale børstene begynner

på lfl segment og at de dorsale og de ventrale børstene er like.

Artene i slekta er små og blir lett oversett.

Amphichaeta leydigii Tauber, 1879 (Figur 21)

Generelt Artens utbredelse og økologi er lite kjent. Srkkä (1989)


fant A. leydigii i profundalsonen i en eutrof innsjø i Finland. A.

Homochaeta naidina Bretscher, 1896 (Figur 22)

Generelt Artens utbredelse og økologi er lite kjent. H. naidina

fins i Europa og Japan (Brinkhurst & Jamieson 1971).
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Figur23
Utbredelseav Specaria josinae i Sør-Norge.
Distribution of Specaria josinae in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 24
Utbredelseav Uncinais uncinata i Sør-Norge.
Distribution of Uncinais uncinata in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Økologi og utbredelse i Sør-Norge H. naidina er funnet som

enkelteksemplarer på to så forskjellige lokaliteter som Sørums-

bekken (Ski, Ak) og i Øvre Heimdalsvann 1090 m o.h. (Øystre Sli-

dre, Op).

Kjennetegn Slekta kjennes ved at den mangler hårseta og at de

dorsale børstene begynner på II segment.

Specariajosinae (Vejdovsky, 1883) (Figur 23)

Generelt S.josinae er i finske undersøkelser funnet i innsjøer fra

litoralsonen og ned til 41 m dyp, fortrinnsvis ved eutrofe forhold

(Särkkä 1987, 1989). I Mälaren i Sverige var arten vanlig på en

profundalstasjon (Milbrink 1973b). S.josinae blir også funnet i

mindre antall i rennende vann (Learner et al. 1978, Särkkä 1987,

1989). S. josinae har en holarktisk utbredelse (Brinkhurst &

Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge I Dokkadeltaet i

Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) var S. josinae tallrik

(opptil 10000 ind. pr m2) på en stasjon med sandbunn anriket av

fint organisk materiale (Halvorsen et al. 1993b, Sloreid 1993).

Den er også funnet i litoralsonen i Storsjøen (Nord-/Sør-Odal,

He), Sigernessjøen (Sør-Odal, He) og Lundebytjern (Marker, Øs).

S.josinae ble også funnet relativt vanlig i Morktjern og Kroktjern

i Tromsavassdraget (Ringebu, Op), på stein og grusbunn i litoral-

sonen med mye detritus og spredt vegetasjon (Walseng &

Halvorsen 1991). S. josinae er trolig vanlig i lavereliggende,

næringsrike innsjøer. I tillegg til dette var S.josinae vanlig i det

sterkt forsurede Store Hovvatn (Birkenes, AA) (Bremnes & Sloreid

1993).
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Figur 25
Utbredelse av Ophidonais serpentina i Sør-Norge.

Distribution of Ophidonais serpentina in South Norway.
= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Kjennetegn S. josinae kan forveksles med arter innen slekten

Nais, men kan skilles fra disse på utformingen av ryggbørstenes

tenner.

Uncinaisuncinata (Ørsted, 1842) (Figur 24)

Generelt Ifølge Learner et al. (1978) blir U. uncinata i rennende vann

helst funnet i de nedre deler av et vassdrag med lite strøm, finkornet

sediment og vegetasjon. I følge Schwank (1981) er arten knyttet til

sandbunn i litoralsonen. I finske vann ble U. uncinata imidlertid fun-

net både litoralt og ned til 60 m dyp, men også i rennende vann. Ar-

ten ble i Finland funnet fra oligotrofe til svakt eutrofe forhold, men

den var aldri særlig tallrik (Särkkä 1987, 1989). Milbrink (1973b) fant

U. uncinata regelmessig på 32 m dyp i Mälaren i Sverige. U. uncinata

er utbredt i Holarktis (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge U. uncinata er trolig vanlig

på oligotrofe lokaliteter i Sør-Norge. Den virker mer tallrik i innsjø-

er enn i rennede vann. ITelemark og Buskerud ble arten bare fun-

net i innsjøene og ikke på elvelokalitetene (Walseng & Sloreid

1990), og det samme var tilfelle i en undersøkelse i Nordland

(Walseng 1989). Høyeste kjente lokalitet er Slettevatn 1123 m

o.h. (Hemsedal, Bu) (Bjerke & Halvorsen 1982). I Dokkadeltaet

(Nordre-/Søndre Land, Op) var U. uncinata vanlig, men i lave tett-

heter (Halvorsen et al. 1993b).

Kjennetegn U. uncinata er en relativt stor art (opptil ca 2 cm)

med øyne og uten hårbørster.

Ophidonaisserpentina (WIler, 1773) (Figur 25)

Generelt 0. serpentina blir ofte funnet i slam i stillestående og

roligflytende vann (Schwank 1981). Verdonschot (1989) fant at

arten var knyttet til sandet substrat, men at den også var tallrik i

velutviklet vannvegetasjon (Verdonschot 1987). I Finland ble 0.

serpentina funnet både i innsjøer og i rennende vann, fortrinnsvis

under mesotrofe forhold (Särkkä 1987). Arten er utbredt over

store deler av verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge 0. serpentina er påvist på

enkelte lokaliteter i lavlandet i Østfold og Akershus. I Rødenessjø-

en (Marker, Øs) og Hemnessjøen (Øgdern) (Aurskog-Høland/ Trøg-

stad, Ak/Øs), begge i Haldenvassdraget, ble den funnet i litoralso-

nen blant mye vegetasjon. 0. serpentina er også funnet i Mjær

(Enebakk/Spydeberg, Ak/Øs) på 2-3 meters dyp på sandbunn. 0.

serpentina er videre funnet i Oslo i de nedre, forurensete delene av

Loelva (Bremnes & Saltveit 1991) og Lysakerelva i lite antall.

Kjennetegn Arten mangler hårbørster og kjennes lett på én kraf-

tig dorsal børste pr bunt med karakteristisk avrundet eller butt

tupp.

Naisalpina Sperber, 1948 (Figur 26)

Generelt I følge Schwank (1981) er N. alpina en karakterart for

den mosebevokste lotiske steinsonen i montane ørretbekker.

Den er kaldstenoterm og en av de få stenøke naididene. I følge

Learner et al. (1978) er N. alpina en rentvannsform som er lite

tolerant overfor organisk forurensing. N. alpina er utbredt i Euro-

pa (Brinkhurst & Jamieson 1971).

.Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. alpina er i Norge fun-
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Figur26
Utbredelse av Nais alpina Sperber i Sør-Norge.

Distribution of Nais alpina Sperber in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

net i de øvre, lite forurensete delene i flere av Oslo-vassdragene,

og den var vanlig i Atnaelva ovenfor Atnsjøen (Storelvdal, He),

helst på steinet substrat. N. alpina ble også funnet i Flya (Nord-

Aurdal, Op) (Bremnes et al. 1987), Lærdalselva (Lærdal, SF)og i

Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) (Halvor-

sen et al. 1993b). Den er også funnet i Sandvatn i Rauavassdra-

get (Tinn, Te) (Walseng & Sloreid 1990) og i Tromsavassdraget

(Ringebu, Op) (Walseng & Halvorsen 1991). N. alpina er trolig

vidt utbredt i Sør-Norge i uforurensete bekker og elver.

Nais barbata Müller, 1773 (Figur 27)

Generelt N. barbata fins gjerne tilknyttet vegetasjon i rennende


vann (Schwank 1981). Arten er vanlig og ofte tallrik i de midtre


og nedre deler i et vassdrag, og den øker ofte i antall ved orga-

Figur27
Utbredelse av Nais barbata i Sør-Norge.

Distribution of Nais barbata in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

nisk forurensing (Learner et al. 1978). N. barbata er utbredt i

Holarktis (Schwank 1981).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. barbata er funnet i Oslo-

vassdragene, ofte i stor tetthet på forurensete steder, som f. eks. i

nedre del av Loelva (Bremnes & Saltveit 1991). Den er også funnet

sporadisk i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op)

(Halvorsen et al. 1993b) og enkeltindivider er funnet i Hemnessjø-

en (Øgdern) i Haldenvassdraget (Aurskog-Høland/Trøgstad,

Ak/Øs). N. barbata er trolig relativt vanlig i mer produktive vann og

vassdrag i Norge.

Nais bretscheriMichaelsen, 1899 (Figur 28)

Generelt I følge Learner et al. (1978) fins N. bretscheri i rennen-
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Figur28
Utbredelse av Nais bretscheri i Sør-Norge.

Distribution of Nais bretscheri in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 29
Utbredelse av Nais communis/Nais variabilis i Sør-Norge.

Distribution of Nais communis/Nais variabilis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

de vann, helst i de nedre delene av uforurensete elver. N. brets-

cheri er utbredt i Europa (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. bretscheri er i Norge

bare påvist i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land,

Op) på en stasjon med sand iblandet finfordelt organisk materia-

le (Halvorsen et al. 1993b, Sloreid 1993).

Nais communisPiguet, 1906

Nais variabilis Piguet, 1906 (Figur 29)

Generelt Disse to artene er vanskelige å adskille på fiksert materi-

ale og er derfor behandlet under ett. Begge artene er meget vanli-

ge og fins i nesten alle typer ferskvannslokaliteter. Ifølge Learner et

al. (1978) blir N. variabilis helst funnet i de øvre og midtre delene

av et vassdrag, mens N. communis blir funnet i hele vassdragets

lengde. Begge artene kan opptre i store tettheter ved organisk for-

urensing (Learner et al. 1978). Både N. communis og N. variabilis
er utbredt over hele verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge Begge artene er funnet i

mange typer habitat fra lavlandet til høyfjellet, blant annet i Øvre

Heimdalsvann 1090 m o. h. (Øystre Slidre, Op). De er funnet i

innsjøer blant vegetasjon og i rennende vann, både på uforuren-

sete og organisk belastete partier. Trolig er dette de to vanligste

og mest økologisk fleksible artene fra familie Naididae i Norge.

Nais elinguis M0Iler, 1773 (Figur 30)

enerelt N. elinguis regnes som fytofil og euryøk. Arten er typisk
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Figur30
Utbredelseav Nais elinguis i Sør-Norge.
Distribution of Nais elinguis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

for plantesonen, og er spesielt tallrik i algebegrodde partier i foru-

rensete elver. Den kan også være tallrik i slam, men forekommer

mer sjelden i innsjøer (Learner et al. 1978, Schwank 1981). N.
elinguiser utbredt over hele verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge I Oslo-vassdragene er N.
elinguisfunnet i store tettheter på lokaliteter med organisk foru-

rensing (Bremnes & Saltveit 1989, 1991). I resten av landet er det

foreløpig bare funnet få eksemplarer, men trolig er den vanlig der

forholdene ligger til rette. Et eksempel på dette er forekomsten på

Vestlandet i Nedre Ommedal (Gloppen, SF),et næringsfattig vass-

drag med lokalt tilsig fra jordbruket (Raddum & Sloreid upubl.).

Naispardalis Piguet, 1906 (Figur 31)

Generelt Det er lite kjent om artens økologi. Muligens er N.par-

Figur31
Utbredelseav Nais pardalis i Sør-Norge.
Distribution of Nais pardalis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

dalis en form av N. bretscheri (Brinkhurst & Jamieson 1971). Iføl-

ge Learner et al. (1978) er arten vanligst i de midtre og nedre de-

lene av et vassdrag. N. pardalis er utbredt i Europa, Asia og N. og

S. Amerika (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. pardalis er påvist i

rennende vann på to lokaliteter i Bamble kommune (Te)

(Halvorsen et al. 1993a), og den er funnet i elvesnellevegeta-

sjon i litoralstasjon i den sterkt landbrukspåvirkede innsjøen

Årungen (Ås, Ak).

Naispseudobtusa Piguet, 1906 (Figur 32)

Generelt Det er lite kjent om artens økologi. N. pseudobtusafo-




rekommer mest tallrik i de midtre deler av et vassdrag (Learner et
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Figur 32
Utbredelse av Nais pseudobtusa i Sør-Norge.

Distribution of Nais pseudobtusa in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

al. 1978). N. pseudobtusa er utbredt over hele verden (Brink-

hurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. pseudobtusa er bare

funnet i de nedre, forurensete delene i enkelte av Oslo-vassdra-

gene (Mærradalsbekken og Loelva), hvor den kan være relativt

tallrik (Bremnes & Saltveit 1989, 1991).

Nais simplex Piguet, 1906 (Figur 33)

Generelt N. simplex er en rentvannsform som først og fremst

fins i kjølige bekker (Schwank 1981), men arten blir også ifølge

Learner et al. (1978) funnet fåtallig i de midtre deler av et elve-

løp. N. simplex er utbredt i hele Holarktis (Brinkhurst & Jamieson

1971).

Figur33
Utbredelse av Nais simplex i Sør-Norge.

Distribution of Nais simplex in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Økologi og utbredelse i Sør-Norge N. simplex er funnet spredt

i Sør-Norge. Av enkeltfunn kan nevnes Sølensjøen (Rendalen, He),

Atna ovenfor Atnsjøen (Storelvdal, He), Øvre Heimdalsvann (Øys-

tre Slidre, Op) og Dokkadeltaet (Nordre-/Søndre Land, Op) (Halvor-

sen et al. 1993b). N. simplex blir som oftest ikke funnet særlig tall-

rik, men den er sannsynligvis en relativt vanlig art i Sør-Norge.

Slavina appendiculata d'Udekem, 1855 (Figur 34)

Generelt S. appendiculata blir vanligvis funnet i innsjøer eller

lentiske partier i rennende vann, helst i mudder eller blant vege-

tasjon (Learner et al. 1978). I følge Särkkä (1987) fins S. appendi-

culata fåtallig i mesotrofe og eutrofe/organisk belastede vann.

Den er utbredt over hele verden bortsett fra Australia (Brinkhurst

& Jamieson 1971).
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Figur 34
Utbredelseav Slavina appendiculata i Sør-Norge.
Distribution of Slavina appendiculata in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur35
Utbredelseav Vejdovskyella comata i Sør-Norge.
Distribution of Vejdovskyella comata in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Økologi og utbredelse i Sør-Norge S.appendiculata er trolig

vidt utbredt i Sør-Norge. Den er vanlig i litoralsonen i både oli-

gotrofe og eutrofe vann, ofte knyttet til vegetasjon. Av funnste-

der kan nevnes Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre

Land, Op) (Halvorsen et al. 1993b), Storsjøen (Nord-/Sør-Odal,

He), vann i Tromsavassdraget (Ringebu, Op) (Walseng &

Halvorsen 1991), Mjøsa (Holtan et al. 1980) og Tyrifjorden

(Kjellberg 1984). Arten er også funnet i Nordland (Walseng

1989). Funn fra rennende vann er mer uvanlig, men S.appendi-
culata er relativt vanlig i Oslo-bekkene, der den også er funnet

på organisk forurensete steder (Bremnes & Saltveit 1989, 1991,

1993).

Kjennetegn Arten kjennetegnes ved meget lange hårbørster

på VI segment. Kroppen er ofte dekket av fremmed materiale.

Vejdovskyellacomata (Vejdovsky, 1883) (Figur 35)

Generelt V. comata regnes som eurytop (Schwank 1981). Den

har et vidt økologisk toleranseområde og blir funnet i både ren-

nende vann og i litoral og profundalsonen i innsjøer (S,Jrkkä

1987). V.comata er utbredt i Europa, Asia, Afrika og Nord-Ame-

rika (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge V.comata er funnet spredt

enkelte steder på Sør-Østlandet på forskjellige typer habitat. V.
comata ble påvist i den øvre, lite forurensete delen av Akerselva i

Oslo (Brabrand et al. 1989, Bremnes & Saltveit 1993) og i elva

Vesleflisa (Åsnes, He). Den er videre funnet i strandsonen i mer

næringsrike innsjøer som Lundebytjern (Marker, Øs) og Storsjøen

(Sør-Odal, He) ved Kongsvinger. Arten er også funnet i nærings-

fattige vann i Tromsavassdraget (Ringebu, Op) (Walseng & Hal-
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Figur 36

Utbredelse av Ripistes parasita i Sør-Norge.

Distribution of Ripistes parasita in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 37

Utbredelse av Stylaria lacustris i Sør-Norge.

Distribution of Stylaria lacustris in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

vorsen 1991). V. comata ble også funnet vanlig i det sterkt sure

Store Howatn (Birkenes, AA) (Bremnes & Sloreid 1993).

Kjennetegn V. comata har relativt lange og stive dorsale hår-

børster som gir dyret et "bustete" utseende.

Ripistesparasita (Schmidt, 1847) (Figur 36)

Generelt R. parasita er ifølge Learner et al. (1978) knyttet til de

nedre deler av elveløp. I følge Sårkkä (1987) er den kjent fra lito-

ralsonen i innsjøer og fra rennende vann, hvor den kan fins i lite

antall fra oligotrofe til eutrofe forhold. R. parasita er utbredt i Eu-

ropa samt i Baikalsjøen (Brinkhurst & Jamieson 1971).

økologi og utbredelse i Sør-Norge R. parasita er funnet fåtal-

lig i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op), på

beskyttede lokaliteter i littoralsonen med makrovegetasjon (Hal-

vorsen et al. 1993b). Den er også funnet på en litoralstasjon

med sandbunn i Maridalsvannet i Oslo og i Kornsjø (Halden, øs).

Kjennetegn R. parasita bygger et permanent, hyalint rør om

kroppen. Prostomium danner en snabel, og den har meget lange

dorsale hårbørster på fremre segmenter.

Stylaria lacustris(Linnaeus, 1767) (Figur 37)

Generelt S. lacustris er vanlig blant vegetasjon i roligflytende el-

ler stillestående vann (Schwank 1981), og den blir vanligvis fun-

net i størst tetthet i de nedre delene av elveløp (Learner et al.

.1978). I Finland ble S. lacustris funnet både i oligotrofe og eutro-
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Figur 38
Utbredelseav Piguetiellablanci i Sør-Norge.
Distribution of Piguetiellablanci in South Norway.

= Arten påvist/Speciesfound.
0 = Arten ikke påvist/Speciesnot found.
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Figur39
Utbredelseav Dero digitata i Sør-Norge.
Distribution of Dero digitata in South Norway.

= Arten påvist/Speciesfound.
0 = Arten ikke påvist/Speciesnot found.
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fe innsjøer,mest tallrik i litoralsonen (Sårkkå1987).Verdonschot
(1984) fant at S. lacustrisforetrakk lokaliteter med godt utviklet
høyerevegetasjon, men den var ellers lite spesifikk i sine miljø-
krav.S. lacustriser utbredt i Europa,V. Asia og N. Amerika. Den
er ogsåfunnet i brakkvann(Brinkhurst & Jamieson1971).

økologi og utbredelse i Sør-Norge S. lacustriser trolig vanlig i
hele Sør-Norge.Den er funnet vanligere i innsjøerog vann enn i
elver og bekker (Walseng 1990, Walseng & Sloreid 1990).S. la-
custriser vesentlig funnet blant vegetasjon i litoralsonen.I Oslo-
området er den vanlig i innsjøer, men sjeldeni elverog bekker. I
rennendevann blir den først og fremst funnet i stille partier med
vegetasjon. I Dokkadeltaet (Nordre-/SøndreLand,Op) var arten
relativt vanlig på grunne stasjonermed makrofytter (Halvorsenet
al. 1993b). S. lacustris kan svømme og blir ofte funnet i plank-
tontrekk fra litoralsonen. Høyestekjente lokalitet er Ershovdtjern

(Hemsedal,Bu) 1100 m o.h. (Bjerke& Halvorsen1982). S. lacus-
tris er dessuten funnet i Silavatn i Lurøy kommune i Nordland
(Walseng1989).

Kjennetegn S. lacustriser en relativt stor art (opptil ca 2 cm).
Den kjennes lett på prostomium som danner en snabel med to
folder ved basis.

Piguetiella blanci (Piguet, 1906) (Figur 38)

Generelt I Finland er P. blanci funnet i rennende vann, men
også i innsjøerbåde i litoralsonenog ned til 64 m dyp i mesotro-
fe innsjøer(Särkkä1987, 1989). Milbrink (1973b) fant P. blanci
fåtallig på 32 m dyp i Målaren. P. blanci er utbredt i Europaog
Asia(Brinkhurst& Jamieson1971).
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Figur 40
Utbredelseav Pristina aequiseta i Sør-Norge.
Distribution of Pristina aequiseta in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

o = Arten ikke påvist/Species not found.

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P.blanci er funnet i litoral-

sonen i flere vann i lavlandet på Østlandet, fortrinnsvis på sand og

steinbunn iblandet finfordelte planterester. Av funnsteder kan

nevnes Rødnessjøen ved Ørje (Marker, Øs), Maridalsvannet i Oslo

og Storsjøen ved Kongsvinger (Nord-/Sør-Odal, He). P. blanci er

også funnet i Morktjern og Kroktjern i Tromsavassdraget (Ringe-

bu, Op.) (Walseng & Halvorsen 1991) og i Sølensjøen (Rendalen,

He). I Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land, Op) ble

P.blanci funnet i stor tetthet (ca. 5000 pr.m2) på en stasjon med

variable strømforhold. Substratet besto av sand delvis anriket av

fint organisk materiale (Halvorsen et al. 1993b, Sloreid 1993).

Dero digitata (WIler, 1773) (Figur 39)

Figur41
Utbredelseav Pristina idrensis i Sør-Norge.
Distributionof Pristina idrensis in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

o = Arten ikke påvist/Species not found.

vann, og kan være tallrik ved organisk belastning (Howmiller &

Scott 1977, Sårkkä 1987). D. digitata er utbredt over hele verden

(Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge D. digitata er bare funnet i

det sterkt eutrofe Østensjøvannet i Oslo. Arten var tallrik på 1,5 me-

ters dyp i strandsonen der den ble funnet sammen med Ilyodrilus
templetoniog Limnodrilushoffmeisteri(Spikkerud pers. medd.).

Kjennetegn Slekten Dero er lett kjennelig ved utvendige gjeller

på bakerste segment.

Pristinaaequiseta Bourne, 1891 (Figur 40)

Generelt D. digitata foretrekker eutrofe forhold og stillestående .Generelt Ifølge Learner et al. (1978) er P. aequiseta i rennende
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Figur 42
Utbredelseav Pristina longiseta i Sør-Norge.
Distribution of Pristina longiseta in South Norway.

= Arten påvist/Spedes found.

0 = Arten ikke påvist/Species not found.

Figur 43
Utbredelseav Pristina menoni i Sør-Norge.
Distribution of Pristina menoni in South Norway.

= Arten påvist/Species found.

0 = Arten ikke påvistÆpecies not found.

vann vanligst i de midtre deler av vassdrag. Arten er utbredt i

hele verden (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P.aequisetaer funnet få-

tallig i helofyttvegetasjonen i Årungen (Ås, Ak) og i litoralsonen i

Maridalsvannet i Oslo.

Pristina idrensissperber, 1948 (Figur 41)

Generelt Kunnskap om artens økologi er begrenset, men arten

fins ifølge Learner et al. (1978) i rennede vann fra utspring til de

midtre områder i elveløpet. P. idrensiser utbredt i Europa (Brink-

hurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P. idrensiser i Norge bare

funnet i lite antall i den øvre, lite forurensete delen av Akerselva i

Oslo (Brabrand et al. 1989).

Pristinalongiseta Ehrenberg, 1828 (Figur 42)

Generelt Det er lite kjent om artens økologi, men ifølge Learner

et al. (1978) påtreffes P. longiseta som regel fåtallig i de midtre

delene av vassdrag. Arten er utbredt i Europa, Asia, Afrika, Aus-

tralia (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P. longiseta er påvist få

steder i Norge. Den er funnet fåtallig blant vegetasjon i

litoralsonen i Dokkadeltaet i Randsfjorden (Nordre-/Søndre Land,

Op) (Halvorsen et al. 1993b) og i litoralsonen i den eutrofe inn-

sjøen Årungen (Ås, Ak).
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Pristinamenoni (Aiyer, 1929) (Figur 43)

Generelt Ifølge Learner et al. (1978) er P.menoni utbredt i ren-

nede vann fra utspring til de midtre områdene i elveløp. Arten er

utbredt i Europa, Asia og Afrika (Brinkhurst & Jamieson 1971).

Økologi og utbredelse i Sør-Norge P. menoni er bare påvist

ved én lokalitet i Norge. Noen få individer er funnet i Sigernessjø-

en (Sør-Odal, He) i litoralsonen blant tett makrovegetasjon.

3.5 Familie Enchytraeidae

Familien består vesentlig av terrestriske arter, men også en del er

marine og limniske. Taxonomien er vanskelig og artsbestemmelse

er lettest på levende materiale. Arter fra Enchytraeidae er ofte

tallrike i norske elver og vann, men det er lite kjent hvilke arter

som er til stede og deres miljøkrav. Karakteristisk for næringsfat-

tige elver, og til dels også vann, er en stiv, hvitlig til lysebrun

form som er kjennetegnet med oftest 3 enkle børster pr bunt.

Denne formen kan ofte være meget tallrik i mosebegroinger

hvor de særlig forekommer sammen med lumbriculidene Stylo-
drilusheringianusog Lumbriculusvariegatus.De er også funnet i

forurensete elver, blant annet er de meget tallrike i Akerselva i

Oslo, spesielt i mose/alger i de nedre delene (Bremnes & Saltveit

1993). Følgende slekter er ellers vanlige i ferskvann i Norge: Cer-
nosvitoviella,Lumbricillusog Cognettia.

Cernosvitoviella er en lett kjennelig slekt. Den vanligste arten,

C atrata er bare kjent fra Europa. De er små, bevegelige og

kan minne om arter fra familien Naididae. De har tallrike sig-

moide børster i hver bunt. Alle børstene ender i en enkelt spiss.
De fleste artene er limniske, en del er også marine. Lafont

(pers. medd.) angir at de forekommer i uforurensete bekker

eller i de øvre delene av uforurensete elver. I Norge er slekta

påvist i Atnaelva ovenfor Atnasjøen hvor den kunne være tallrik

på sandet substrat. Den er også funnet i den øvre, lite foruren-

sete delen av Loelva i Oslo (Bremnes & Saltveit 1991). I

Dokkadeltaet ble Cernosvitoviella funnet i stor tetthet på en

stasjon med varierende strømforhold og sandet substrat

(Halvorsen et al. 1993b, Sloreid 1993). Dette var trolig arten C.

carpatica (Erskis pers. medd.). Slekten er sannsynligvis svært

vanlig i ferskvann, men den blir lett oversett fordi individene er

meget små.

Lumbricilluser en slekt med relativt store arter. De fleste artene


er marine, men enkelte er limniske. I utlandet er det kjent at Lum-




bricillus-arterkan danne masseforekomst ved organisk foruren-

sing. I Norge er Lumbricillussp. med sikkerhet bare funnet i vass-

drag i Oslo. I Loelva og Mærradalsbekken kan de opptre i meget

store tettheter ved organisk forurensing. Det kunne virke som de

delvis hadde utkonkurrert tubificidene som vanligvis dominerer

under slike forhold (Bremnes & Saltveit 1989, 1991). Arten som

er funnet i Oslo er trolig L. rupertensis(Lafont pers. medd.).

Cognettia er en slekt som vanligvis påtreffes ved fuktige terres-

triske forhold eller i limniske omgivelser. Arter fra slekta er ofte

tallrike i litoralsonen i innsjøer og i rennende vann. I Dokkadeltaet

var de vanlige på de grunne, makrofyttbevokste områdene i del-

taet (Halvorsen et al. 1993b). I Dokkadeltaet dreier det seg trolig

om arten C. sphagnetorum (Ersus pers. medd.). Denne arten er

også vanlig i våtmyr (Healy & Bolger 1984), og er den vanligste

enchytraeiden i barskogsområder i Norge (Abrahamsen 1968).

Selv om arten kan sies å være terrestrisk, er det funnet en klar po-

sitiv korrelasjon mellom andelen av C. sphagnetorum og vann-

metningen i jorda (Abrahamsen 1972). Dette kan derfor forklare

at arten er vanlig også i ferskvann.
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4 Fåbørstemarksamfunn
i Norge

På bakgrunn av det tilgjengelige norske fåbørstemarkmaterialet

er det mulig å antyde enkelte vanlig utbredte samfunnsstruktu-

rer.

Næringsfattige elver med et substrat av stein, grus og sand har

få arter, men tetthetene kan være ganske store. Et vanlig sam-

funn i Sør-Norge består av lumbriculidene Lumbriculus variega-
tus og Slylodrilus heringianus, meitemarken Eiseniellatetraedra
og enchytraeider. Sistnevnte opptrer ofte i store tettheter der det

er mose tilstede. Med et større innslag av sand og silt dukker

gjerne Cernosvitoviellasp. og Naisalpina opp. På lentiske steder,

eventuelt med vegetasjon, er det ofte flere arter fra familien Nai-

didae tilstede. Nais communis/variabilis, Slavina appendiculata
og arter fra slekten Chaetogastervil ofte være vanlige. På slike

steder kan det også være tubificider som Tubifextubifex, Tubifex
ignotus, Spirospermaferox og Rhyacodriluscoccineus,men som

oftest i lave tettheter.

Organisk forurensing fører ofte til at tubificidene bli mer tallrike,

men også flere av de andre artene vil øke i antall, selv om de reg-

nes som rentvannsformer. S. heringianus tolererer moderat or-

ganisk forurensing så lenge vann og substrat er godt oksygenert.

Ved sterkere organisk belastning vil tubificidene ofte fins i store

tettheter. T. tubifex fins gjerne overalt, mens Limnodrilus hoff-
meisteri helst er å finne på steder med mer stabilt substrat. Flere

arter naidider og enchytraeider kan også forekomme i store tett-

heter.

Effektenene på fåbørstemarksamfunnet av tilførsel av organisk

forurensing og selvrensing ble godt illustrert i en undersøkelse av

Serumsbekken (Ski, Ak). Ovenfor utslippet dominerte rentvanns-

formen S. heringianus. I og rett nedenfor utslippet dominerte

store tettheter av T. tubifex. Noen hundre meter lengre ned, der

forholdene var noe bedret, overtok T. ignotus dominansen. Vi-

dere nedover avtok andelen T. tubifex og T. ignotus raskt i takt

med selvrensingen, mens andelen S. heringianustiltok (Bremnes

1986, 1988). I Loelva i Oslo var S. heringianus, R. coccineus,L.
variegatusog N. alpina vanlig i de øvre svakt til moderat foruren-

sete delene. Lengre nedover hvor den organiske belastningen

var stor, var det masseforekomst av den tolerante enchytraeiden

Lumbricillussp., men også til tider store mengder av tubificidene

T. tubifex og L. hoffmeisteri og naididene Nais barbata og /Vais
elinguis (Bremnes & Saltveit 1991).

Næringsfattige innsjøer og vann er gjerne dominert av L. varie-
gatus i litoralsonen, ofte sammen med S. heringianus, S. ferox
og enchytraeider. Flere arter fra familien Naididae kan være van-

lige, spesielt der det er vegetasjon tilstede. De vanligste artene er

Nais communis/variabilis, Slavina appendiculata, Stylaria
lacustris, Uncinaisuncinata og flere arter Chaetogaster. I fjell-
vann er ofte enchytraeider dominerende i litoralsonen.

I profundalsedimentene er ofte S. ferox den vanligste arten, en-

kelte ganger i stor tetthet, ofte sammen med S. heringianus og

T. tubifex. L. variegatusblir sjelden funnet nedenfor litoralsonen.

Tilførsel av organisk forurensing eller eutrofiering vil føre til at

tubifex overtar, ofte sammen med L. hoffmeisteri. Aulodrilus plu-
riseta kan også forekomme i store tettheter.

Næringsrike lavlandsvann vil som regel ha en rik fauna av tubifi-

cider i profundalsedimentene; T. tubifex, T. ignotus, Limnodrilus
claparedeianus,L. udekemianus,L. hoffmeisteri og A. pluriseta. I

enkelte vann vil også Ilyodrilus templetoni og Potamotrix ham-
moniensiskunne forekomme. Blir forholdene for ekstreme med

oksygensvinn, vil bare de mest tolerante artene T. tubifex og L.
hoffmeisteri (eventuelt P.hammoniensis)overleve. De dypere de-

ler av profundalsonen domineres gjerne av T. tubifex, mens L.
hoffmeisteri synes å være mer knyttet til de øvre deler av profun-

dalen og til litoralsonen. I fravær av konkurrenter og predatorer

vil de kunne opptre i meget store tettheter. I vegetasjonsbeltet i

litoralsonen er det ofte en rik fauna av naidider i tillegg til de

nevnte tubificider.
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5 Fåbørstemark som
indikatororganismer

5.1 Trofigrad og organisk påvirkning

En viktig anvendelse av fåbørstemark er i forbindelse med klassifi-

sering av vannforekomster etter trofigrad. Det fins mange publi-

serte arbeider om emnet. I første rekke er det arter fra familiene

Tabell I Arter av fåbørstemark og deres forekomst i vann av
forskjellig trofigrad gitt av tre forfattere.
Speciesof Oligochaeta and their occurrence in relation to
trophic state as indicated by three authors.

Arter/Forfatter M

Eiseniella tetraedra o/h o/m

Lumbriculus variegatus

Stylodrilus heringianus

Rhynchelmis limnosella o/m

Tubifex ignotus

Tubifex tubifex o/h o/e

Ilyodrilus templetoni m/e

Psammoryctides barbatus o/m

Limnodrilus claparedeanus m/e

Limnodrilus hoffmeisteri

Limnodrilus udekemianus m/e

Spirosperma ferox o/m

Potamothrix hammoniensis

Rhyacodrilus coccineus

Aulodrilus limnobius o/m

Aulodrilus pluriseta

Chaetogaster diaphanus

-

o/m

Chaetogaster setosus

Specaria josinae

-

m/e o/m

Uncinais uncinata

Ophidonais serpentina

Slavina appendiculata

Vejdovskyella comata

-

m/e

Ripistes parasita

Stylaria lacustris m/e

Pigutiella blanci

Dero digitata

Enchytraeidae

M = Milbrink 1980,1983b, S= Särkä1987, R= Reynoldson1990.

o = oligotrof, m = mesotrof, e = eutrof, i = indifferent, h = hypertrof.


Tubificidae og Lumbriculidae som har vært anvendt. I Skandinavia

har særlig Milbrink arbeidet mye med disse problemstillingene

(Milbrink 1973a, 1980, 1983b), og i den senere tid også Särkkä i

Finland (Särkkä 1987, 1989). Sistnevnte har også inkludert en del

arter fra familien Naididae i sin oversikt. I tabell 1 er vist en over-

sikt over arter og deres forekomst under forskjellige trofiforhold.

Det er også tatt med en undersøkelse fra Lake District i England

(Reynoldson 1990). Arter som ikke er funnet i Norge er ikke tatt

med i tabellen.

Det er generelt bra overensstemmelse i karakteristikken av arter

som er ekstreme i sin trofitilhørlighet. Stylodrilusheringianus ka-

rakteriseres av alle som oligotrof, mens Tubifextubifex og Limno-
drilushoffmeisteri karakteriseres som eutrofe. Andre arter er ikke

så entydige i sine preferanser. F.eks. blir Spirospermaferox av Mil-

brink (1983b) sett på som typisk for oligotrofi, mens Särkkä

(1987) har funnet at den går mer over i det mesotrofe området.

Reynoldson (1990) beskriver den som rent mesotrof, mens Lang

& Lang-Dobler (1980) beskriver S. ferox som eutrof i Genfersjøen.

Dette viser at mange arter kan ha en vid økologisk amplitude, og

at lokale forhold kan ha betydning; en skjematisk fremstilling som

dette må ikke tolkes for direkte. Det er ofte ikke nok å bekrefte at

en art er tilstede. En helhetlig vurdering av fåbørstemarksamfun-

net er nødvendig for å danne seg et mest mulig korrekt bilde av

trofigraden.

Abundansen av fåbørstemark har blitt korrelert mot flere miljø-

faktorer og generelt forekommer det en positiv korrelasjon mel-

lom tetthet av fåbørstemark og miljøfaktorer som beskriver en

sjøs produktivitet. Som eksempel har vi tatt med resultater fra

England hentet fra Reynoldson (1990) tabell 2.

Tabell 2 Forholdet mellom tetthet av fåbørstemark og for-
skjelligemiljøparametre.(FraReynoldson1990).
Relationshipbetween Oligochaete density and different envi-
ronmental variables.(FromReynoldson1990).

Variabel





Klorofyll 0.828 15 <0.01

Algetørrvekt 0.706 14 <0.01

Fosfatase aktivitet 0.810 15 <0.01

Totalt fosfor 0.696 15 <0.01

Fosfat 0.638 15 <0.01

Nitrogen 0.611 15 <0.05

Organisk innhold (sed.) 0.396 15 >0.05

Bakterietetthet (vann) 0.070 15 >0.05
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Figur 44
Regresjonskurversom visersammenhengmellom prosentandelTubifextubifex i Sørumsbekkeni Akershusog a) prosent glødetap i sedi-
ment b) midlere konsentrasjonav løst reaktivt fosfor (LRP)igg/1, c) substratetsmedianepartikkelstørrelsei mm, d) midlere ammonium-
konsentrasjoni mg N /1.
Regressioncurvesshowing the relationship between percent Tubifex tubifex of the total Oligochaete community in Sørumsbekkenin
Akershuscounty and a) percent losson ignition of sediment, b) mean concentrationof reactivephosphorus in solution (LRP)in p.gil,c)
medianparticle sizeof sediment in mm, d) meanconcentration of ammonium in mg N/1.

FraSørumsbekkenhar vi tatt med resultatersomviser prosentvis
forekomst av T. tubifex korrelert til enkelte miljøparametre(figur

44) (Bremnes1986). Det er her en god overensstemmelsemel-
lom andelen av T. tubifex og løst reaktivt fosfor (LRP)og ammo-
nium (målt som N). Innhold av organiskestoffer i sedimentet (%
glødetap) er uten betydning, og regresjonenmot kornstørrelse
er ikke signifikant.

5.2 Forsuring og kalking

Innen studier av forsuring og kalking er det hittil få undersøkel-
ser når det gjeldervirkninger på fåbørstemark, men det antydes
at de også kan være gode indikatorer på forsuring (Smith et al.
1990). Undersøkelserviser at fåbørstemarkfaunaen er fattig i
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sure innsjøer (Crisman et al. 1980, Wiederholm & Eriksson

1977). Spesielt virker det som arter fra familien Naididae er føl-

somme for forsuring. I en undersøkelse av 41 innsjøer i Ontario

fant Dermott (1985) arter fra familien Naididae bare i innsjøer

med pH over 5,6. Smith et al. (1990) fant at naididene var fravæ-

rende i en sur bekk, mens Keller et al. (1990) fant at mengden av

Naididae økte etter kalking av en sur innsjø. Det er kjent at total-

mengden av fåbørstemark øker sterkt ved kalking (Wiederholm

& Eriksson 1977). Scheider et al. (1975) påviste en firedobling av

mengden ved å heve pH i en innsjø fra 4,4 til 7,0.

Den eneste undersøkelsen av effekter av forsuring og kalking på

fåbørstemark i Norge foregår i Store Hovvatn i Aust-Agder.

Foreløpige resultater herfra antyder at mengden fåbørstemark

økte etter kalking, mens artssammensetningen var bemerkelses-

verdig stabil. I littoralsonen var hele tiden L. variegatus vanlig,

mens i profundalsedimentene besto samfunnet vesentlig av

små, ikke kjønnsmodne tubificider med hår, de fleste trolig T.
tubifex. Naididene Specariajosinae og Vejdovskyellacomata var

vanlige både i sure og i mer alkaliske perioder (Bremnes &

Sloreid 1993).
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6 Sammendrag

Denneutredningen legger vekt på å gi en samlet fremstilling av
vår kjennskaptil utbredelsen av fåbørstemark i ferskvann i Sør-
Norge. Det er også gitt enkelte kommentarervedrørendede en-
kelte arters økologi. Videre har vi på bakgrunn av dette skissert
hvilke fåbørstemarksamfunn en kan vente å finne i forskjellige
typer vann med ulik vannkvalitet, og det er gitt en oversiktover
enkeltartersverdi som indikatororganisme på bestemtetrofifor-
hold.

Fåpersonerhar opp gjennom årenearbeidet med fåbørstemarki
ferskvanni Norge. Førsti de senereår har fåbørstemarkinngåt i
undersøkelseri forbindelse med verneplanerfor vassdrag,status-
undersøkelserav vassdrago.l. Av denne grunn er materialetover
forekomst av fåbørstemark i ferskvann relativt lite, og kjennskap
til utbredelsenav de enkelte arter er på ingen måte fullstendig.
Nyefunnsteder vil for de fleste artene bli registrert de nærmeste
åreneog komplettere bildet av deresforekomst i landet. Påden-
ne bakgrunn har vi ikke nøyere vurdert de dyregeografiskeas-
pekter ved deres utbredelse, og vi har såledesikke foretatt en
inndeling i faunagrupper. Enkelte arter kan likevel sieså ha en
vid utbredelsei landet. Dette gjelder lumbriciden Eiseniellatetra-
edra, lumbriculidene Lumbriculus variegatus og Stylodrilus he-
ringianus, tubificidene Tubifex tubifex og Spirospermaferox og
naididene Uncinais uncinata, Nais communis og Nais variabiis.
Disseartene har en kosmopolitisk utbredelse og de fleste kan
sieså være økologisk fleksible arter. Mange av de øvrige artene,
spesieltfra familien Naididae har sikkert en mye størreutbredel-
seenn det som er vist og de er trolig utbredt i heleSør-Norge.På
den annen side har trolig flere arter tubificider en begrensetut-
bredelsei landet. Arter som Potamothrix hammoniensisog Ilyo-
drilus templetoni er knyttet til næringsrike lokaliter, men deres
begrenseteforekomst kan muligens også skyldesklimatiskefor-
hold.

Påbakgrunn av egne observasjoner,de enkelte artersforekomst
i landet og deresøkologiske krav, har vi skissertenkelte typiske
fåbørstemarksamfunnfra ferskvann i Norge. Sværtforenklet kan
en si at i næringsfattige elver, bekker, innsjøerog vann vil en for-
vente å finne tubificidene Tubifex tubifex og Spirospermaferox,
naidideneNaisalpina, N. communis, N. variabilis,Slavinaappen-
diculata og tildels Uncinaisuncinata, lumbriculideneLumbriculus
variegatusog Stylodrilus heringianus. I tillegg vil lumbriciden Ei-
seniellatetraedra og diverse enchytraeidervanligvisforekomme.
Ved økt organisk tilførsel vil fåbørstemarksamfunnetgradvisen-
dres, og innslaget av tubificider vil normalt øke. Limnodrilus
hoffmeisteri vil komme inn, og Tubifex tubifex vil øke i tetthet,

mensSpirospermaferox vil reduseresog lumbriculiden Stylodri-
lus heringianusvil forsvinne. Antall arter vil øke, hvilke arter som
kommer til er avhengig av bl.a. strømforhold og substrat. Ved
ekstremteutrofe ellerorganiskforurensede situasjonervil barefå
arter klare seg og som regel vil Tubifex tubifex og Limnodrilus
hoffmeisteri dominere.

Fåbørstemarkhar vist seg å være anvendelige som indikatoror-
ganismer på trofiforholdene i innsjøer. Vi har gjengitt tre slike
klassifiseringerbasert på forholdene i Skandinavia, Finland og
England.Dissegir en indikasjon på hvilke arter som opptrer un-
der forskjelligetrofigrader. Kvalitativeog kvantitative analyserav
fåbørstemarksamfunnenehar vist segå være meget anvendelige
til klassifiseringav innsjøerstrofigrad.

Det er foretatt enkelte undersøkelserpå virkningen av forsuring
på fåbørstemark. Utenlandske undersøkelserviser gjennomgå-
ende at naidideneer sparsomttilstede eller fraværendeved lave
pH-verdierog derfor trolig er følsomme overfor forsuring. Imid-
lertid fant vi at naididene Specariajosinae og Vejdovskyellaco-
mata var vanlige i Store Hovvatnbåde under meget sureog un-
der mer gunstige pH-forhold. Dette er imidlertid et område der
kunnskapeneom virkninger på fåbørstemarksamfunnet er be-
grenset.Muligenskan fåbørstemarkvise seg å være interessante
organismerå studerei forsuringssammenheng.
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7 Summary
In this report we give an account of the present knowledge of

the distribution of freshwater oligochaetes i South Norway, and

some comments on the ecology of the different species. On this

background we describe oligochaete communities expected to

be found in waters of different quality. We also present a survey

of the value of the different species as indicator organisms of

trophic conditions in lakes.

Few people have during the years been working on freshwater

oligochaetes in Norway. Only in recent years have oligochaetes

been included in investigations concerning conservation plans,

monitoring etc. For this reason, the material on occurrence of

oligochaetes in freshwater is limited and their distribution is in

no way fully known. New findings will no doubt be recorded in

the years to come and supplement our knowledge about their

distribution. We have therefore not considered more closely their

pattern of distribution, and divisions into faunal groups has not

been done. However, one may conclude that certain species

have a wide distribution in Norway; the lumbricid Eiseniellatetra-
edra, the lumbriculids Lumbriculusvariegatusand Stylodrilushe-
ringianus, the tubificids Tubifex tubifex and Spirospermaferox
and the naidids Uncinaisuncinata, Naiscommunis and Naisvari-
abilis. All these species have a cosmopolitic distribution and most

of them are ecologically flexible. Of the other species, many will

prove to have a wider distribution than what is known at pre-

sent. This is especially true for many of the naidids. On the other

hand, many tubificids will most probably have a restricted distri-

bution in Norway. Species like Potamothrix hammoniensLsand

Ilyodrilus templetoni are associated with organically rich and eu-

trophic localities, but their restricted distribution may also be due

to climatic conditions.

On the basis of the distribution of the different species and their

ecological requirements, we describe some typical freshwater

oligochaete communities that one may expect to find under cer-

tain conditions. Simplified, at localities poor in nutrients the tubi-

ficids Tubifex tubifex and Spirospermaferox, the naidids Naisal-
pina, N. communis, N. variabilis,Slavinaappendiculata and part-

ly Uncinaisuncinata, the lumbriculids Lumbriculusvariegatusand

Stylodrilus heringianus will probably be found. In addition, the

lumbricid Eiseniellatetraedra and some enchytraeid species will

usually occur. When the organic load is increased, the oligochae-

te community will gradually change and the proportion of tubifi-

cids can be expected to increase. Species like Limnodrilus hoff-
meisteri will occur and the abundance of Tubifex tubifex will be

higher than under oligotrophic situations, while Spirospermafer-

ox and the lumbriculid Stylodrilusheringianuswill gradually dis-

appear. The number of species will increase. Which species that

appear depends upon current, the bottom sediment etc. Under

extreme eutrophic/organically enriched situations only a few spe-

cies will manage to survive, probably only Tubifex tubifex and

Limnodrilushoffmeisteri.

Oligochaeta have proved to be useful as indicator organisms of

the trophic conditions in lakes. We present three classifications

based upon the conditions in Scandinavia, Finland and England.

These classifications show which species that occur under certain

trophic conditions, and considering species composition and

abundances, this gives good information about the trophic con-

ditions of lakes.

Some investigations have been done where the impact of acidifi-

cation on the oligochaete fauna has been studied. Studies in ot-

her contries generally show that naidids are uncommon or ab-

sent at low pH values and that they are sensitive to acidification.

On the other hand, we found that the naidids Specariajosinae
and Vejdovskyellacomata were common in lake Store Hovvatn

both under acid and under more favourable situations. However,

this is a subject where our knowledge of the effects on the oli-

gochaete communities are limited. Oligochaetes may prove to be

interesting organisms to study in relation to acidification pro-

blems.
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