QNDERS0KELSE AV VANNPLANTER
I EN DEL AV NORDRE 0YEREN
SQMMEREN 1991

Unders�kelsen ble utf�rt 12. og 13. august 1991.

Knut Eie

NORDRE 0YEREN FUGLESTASJON
NOVEMBER 1991

*

FORMAL

*

Bakgrunnen for denne unders0kelsen var et 0nske om A kartlegge
forekomsten av en del vannplanter som kan fungere som
svanemat. FormAlet var ikke en n0yaktig �idkrevende
unders0kelse, men A innhente noe informasjon. Med bakgrunn i
den informasjon som kom fram i denne unders0kelsen, kan man
finne ut hvordan forekomsten av disse vannplantene endrer seg
over en del Ar. Det forutsetter at lignende unders0kelser blir
foretatt med noen Ars mellomrom. Hvis man ut fra dette for
eksempel oppdager en drastisk nedgang av disse vannplantene,
kan dette p!virke livsbetingelsene for overvintrende
sangsvaner.
Fra 0ra ved Fredrikstad er det et kjent eksempel pA at mudring
av en kanal f0rte til at vannplanter ble "kvelt" av mudder,
som f0rte til at det ble lite vannplanter igjen. Dette igjen
medf0rte en drastisk tilbakegang av overvintrende sangsvaner i
omrAdet. Hvis man skulle finne en lignende utvikling av
vannplanter i Nordre 0yeren, kan man rope et varsko slik at
eventuelle tiltak kan bli satt inn.
Hva slags tiltak dette kan v�re er uvisst, men hvis det for
eksempel forekomrner mudring lenger oppe i Glomma i forbindelse
med et veiprosjekt, kan jo det v�re Arsaken. Da mA man s0rge
for minst mulig mudder komrner ut i 0yeren, eller at
veiprosjektet stanses.

*

METODER OG OMR!DE

*

OmrAdet som ble unders0kt var Nitelva fra N0F's hytte og
s0r0stover, og StorrAka fra s0rspissen av Faut0ya, langs
Arnestangen til Rundsand. I dette omrAdet kj0rte vi med bAt.
De Apne vannrnassene s0r for Arnestangen og 0st for Flateby ble
ogsA unders0kt, men ikke med bAt. For A dekke dette omrAdet
sto vi pA Rud, Flateby og sA utover vannflaten med bAde
kikkert og teleskop. OrnrAder hvor det vokste vannplanter ble
plottet inn pA et kart.
Med oss i bAten hadde vi kart, 2 meter lang tommestokk,
skrivesaker og besternrnelseslitteratur for planter. Vi noterte
felter hvor det vokste planter, hva slags type, hvilke dybder
de vokste pA og bredden pA feltet.
Den 12.8 dekket vi Nitelva fra N0F's hytte til s0rspissen av
Arnestangen og Rundsand. Da var Yngve Kve� og Knut Eie med.
Den 13.8 dekket vi Stakasand og deler av StorrAka med bAt. I
tillegg sto vi pA Rud i Flateby og sA utover. 0yvind Syvertsen
var med pA dette i tillegg til de to fra 12.8.

*

RESQLTATER AV VNDERS0KELSEH

*

De forskjelliqe omr!dene eller feltene som det vokser planter
p!, vil v�re nummerert, for A referere til falter pA et kart.

1. S0rvestsiden av Faut0yal, fra rett overfor N0F' s hytte til
s0rspissen .A.pen strand.
:
'
Flotqras.
Breddea Fra stranda til 15-20 meter utover, ble smalere mot
splssen. Mellom stranda oq 5 meter utover var det qlissent
eller lnqentinq.
Maks. dybde 1,9 meter.
•

2. Nordsiden av Arnestanqen, fra 50 meter 0st for betonqbryqqa
oq 0stover. Randsone med tr�r.
Flotgras.
Bredde: Flotqraset vokste mellom 2 oq 7 meter fra stranda.
Innenfor 2 meter var det ingentlng.
Dybden var mellom 0,4 oq 1,9 meter.

3. 0stsiden av .A.rnestangen. Randsone med tr�.
Hjertetji'Zlnnaks. 40 meter langt felt.
Bredde: Vokste mellom 4 og 10 meter, lnnenfor var det
lngentlng.
Dybde: 0,9 - 2, 1 meter. Det meste hadde en maks. dybde
meter.
·

,

pA 1,8

4. 0stslden av Arnestanqen, s0rover til den qamle slAmaskinen.
Meat hjertetji'Zlnnaks, som vokste innerst. Flotqras vokste
ytterst, men mer sparsornmelig.
Bredde: 4 - 10 meter fra stranda.
Maks. dybde: 1,9 meter.
5. 0stsiden av .A.rnestangen, s0rover mot s0rspissen.
Vokser lngenting her. Veldlg aktlve kanter oq b!nn, og det er
kanskje erosjonen som medvlrker tll at det ikke vokser noe
her.
6. Mellom .A.rnestangen oq Rundsand.
Spredt forekomst av bAde flotgras oq hjertetj0nnaks. Var ikke
noe sammenhengende veqetasjon, men bare flekkvis.
Maks. dybde: 1,9 meter.
1. Utenfor Rundsand, mot s0rvest.
Hjertetji'Zlnnaks, meget tynt og spredt.
8. Like s0rvest for Stakasand i StorrAka.
Hjertetj0nnaks, bare en liten flekk.

..

.

9. StorrAka ser for Stakasand.
Storvassoleie, spredte flekker.
10. 0yeren s0r for Arnestangen, 0st for Flateby. Notert fra
god utsikt pA Rud i Flateby.
Kunne observere flere omrAder med vannplanter. Disse er
rnarkert pA kartet. Gjelder vannplanter generelt, men antar at
hjertetj0nnak's og flotgras dominerer.
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