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INLEDNING

Lappfjärds å har en speciell status bland de österbottniska

kuståarna. 1 ån förekommer forsavsnitt i naturtillstånd,

mångsidig evertebrat- och fiskfauna samt relativt god vat

tenkvalitet. Än utgör en av de få åar, där havsöring ännu

leker och i dc mindre biflödena förekommer bäcköring ali

mänt. Dc mest speciella särdragen för evertebratfaunan är

förekomsten av den fredade flodpärlmussian och dc för syd

österbottniska åar säilsynta arterna Äncylus fiuviatilis

(snäcka) och Gammarus lacustris (kräftdjur). Alla dessa arter

kräver god vattenkvalitet och stabila bottnar vilket gör

att de är goda indikatorer på att ett vattendrag är i god

ekologisk balans

Alla ovannämnda naturvärden tillsammans gör att Lappfjärds

å både ur internationellt och nationelit perspektiv är en

unik enhet som alla borde vara intresserade stt bevara.

Nånga är också dc betänkade och raoporter som påtalat vikten

att göra upp en skydds-, och restaureringsplan för vattendra

get (cx Luther & Rzoska 1969, Kommitteebetänkande 1977,

Lipkin 1987) men få är dc bindande överenskomntelser som träf

fats för stt göra något praktiskt.

1 siutet av 1970-talet gjordes den första större karteringen

av makrozoobenthos i Lappfjärds ås forsar (Nybacka 1980). 1

samband mcd den fann man att en fortgående eutrofieringen

av ån lett till att bottenfaunan stälivis liade påverkats

negativt. Eftersom bottenfaunans artsammansättning ger en

god bild av tillståndet i ett vattendrag samtidigt som den

utgör en viktig födoresurs för fiskarna var observationen

den första varning på att ån höli på stt utvecklas i en nega

tiv riktning. En vidare utveckling av användandet av botten

faunan som indikator på förhållandena i rinnande vattendrag

utfördes från 1982 till 1984 på uppdrag av vattenstyrelsen

och Vasa vattendistrikt (Nyman et al 1986). Som ett resultat

av dessa undersökningar och den försämrade vattenkvaliteten

i ån under 1980-talet togs på initiativ av Vasa vatten- och

miljödistrikt i samråd mcd Vasa läns vattenskyddsförening
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och potatisförädlingsindustrin vid Lappfjärds å (Kb Norrgård
och Oy Pom-Frit Äb) ett beslut att göra en uppföljande un
dersökning av bottenfaunan 1986, Även bottenfaunan i Bötom
å skulle ingå i undersökningen. Resultaten av undersökningen
presenteras i denna rapport.

2 UNDERSÖKNINGSOMRÄDE

Lappfjärds ås nederbördsområde har en yta på 1 112 km2 och
den längsta grenen av vattensystemet har en längd på 76 km.
Än har sina källor i Lauhavuori, där grundvattnet utgör en
stor del av vattnet i ån. Nederbördsområdets areal består
av skog 54,6 %, myrar 27,4 %, åker 13,5 %, vatten 0,2 % och
övrigt 4,3 % (Vattenstyrelsen 1978). 1 de övre delarna växlar
odiade partier med områden med ta11 och granskog på sand
och moränjordar. 1 åns nedre— och mellersta delar dominerar
kulturlandskap med intensiv jordbruksverksamhet, främst
potatisodling. Den dominerande jordsarten är sandblandad
lera. Även ett antal medeistora industrier och några fiskod
linger är belägna här.

/Mtka
Rosendahl

so kosken
toh

Karijoen perunatuote

Tuirnalan kosket

0 1 23 4 5km

Fig. 1. Undersökningsområde. = bottenprovtagningssta
tionen. > större punktbelastare.
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Inom nederbördsområdet har omfattande utdikningar av skog

och myrar utförts, (ca 31 % av dessa marker dikade) (Lipkin

1984). Vidare har rensningar och dikningar utförts i varie

rande omfattning under en lång tid i vattensystemet (se tex

Wistbacka 1987). Hittilis har mycket liten hnsyn tagits

till vattendragets stora skyddsvärde vid pianeringen och

utförandet av dessa. Detta har lett till en ökad erosion

speciellt i områden med stort inslag av sand. Sanden har

drefter transporterats nedströms och tidvis täckt grus

och stenbottnar i forsar. Omfattningen och spridningen av

sanden i de läge delarna av Lappfjärds å är rätt okänd.

Några exempel från en del bifårar och i de översta delarna

av huvudfåran nämns i Wistbacka 1987. Den del av Lappfjärds

å som studeras i denna undersökning ä.r belägen i åns mellers

ta och nedersta delar (avsnitten Tuimala-forsar Lappfjärd

kyrkby och i Bötom å från Bötom kyrkby till Dagsmark,

fig. 1).

3 VÄTTENFLÖDET OCH VÄTTENKVÄLITETEN

3.1 Vattenflödet i Lappfjärds och Bötom åar

Vattenflödet i ån varierar kraftigt beroende på årstid och

mellan åren. Det lägsta uppmätta flödet ± Perus är

0,6 m3/s och det högsta 206 m3/s (Vattenstyrelsen 1978).

Dessa kraftiga variationer i flödet är dock något som varit

typisk för ån under en lång tid. D.v.s. flödet har knappast

förändrats på något märkbart sätt under dc senaste 15 åren.

De mest stabula flöden finns i de små källflödena i Lauhavuo

ri, i vilka grundvattnet utgör en stor del av vattnet.

Vattenflödet i Bötom följer samma mönster som ± Lappfjärds

med stora variationer beroende på årstid och mellan åren.

Inte heller i Bötom f±nns det några belägg för att flödet

skulle ha förändrats ± någon större utsträckning under senare

tid.
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3,2 Vattenkvaliteten i Lappfjärds å

Vattenkvaliteten i det studerade avsnittet av Lappfjärds å

kan karaktäriseras som humusrikt (färg 200 Ptmg/l, Fe

1 400 ug/1) och eutroft (tot,N > 1 000 iig/1, tot,P >

80 ug/l) med höga halter organiskt material. pH faller sällan

under 5,5 och alkaliniteten hålls runt 0,1 milliekvivalenter

per liter, Ävenom en viss trend mot försämrade pHvärden

påvisats under 1970-talet (Lipkin 1984). Orsaken är troligen

skogsdikningar, rensningar av ett antal bifiöden och dräne

ring av jordbruksmark. Detta har även lett till ökade mängder

fasta partikiar i vattnet under högt vattenfiöde (Lipkin

1984).

Det mest aktuella probiemet i ån under senare år har varit

den ökade eutrofiering som skett under perioden 1962 - 1980

(Lipkin 1984) och som varit speciellt kraftig i området från

Dagsmark nedströms under 1980-talet (Ranta 1985, Ranta 1986,

Mantere 1986). De största belastningskällorna är, förutom

biflödena Bötom å (se avsnitt om Bötom å) och Kärjenjoki,

Storfors fiskodling och Pom-Frit potatisförädlingsindustri.

Alla dessa belastar åns nedre delar mcd tidvis stora mängder

närsalter och organiska ämnen. På grund av dc stora varia

tionerna i vattenflödet och dc periodvis förekommande stora

utsiäppen är det svårt att mcd medeltal påvisa förändringar

i vattenkvaliteten i olika delar cv ån. Men genom att plocka

de lägsta och högsta koncentrationerna cv några parametrar

som avspeglar eutrofikation (tot,P, tot.N, BS7, KS och FS)

ken man få fram att fluktuationerna är större och max värdena

högre ju lägre ned i ån man kommer (tabeli 1) för dc flesta

parametrarna.
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Tabeil 1. Översikt av vattenkvaliteten i Lappfjärds ås nedre

lopp (vattendata sammandrag, från Nybacka 1980, Ranta 1984,

1985, 1986, Mantere 1986). * Extrem värde

Provtagnirs- Ävsnitt Dagark Perus Kvamen
piatser oven raini

BÖtais Böta äs
Parantrar utlopp i

L:fjärds å

Tot.P ug/1 60-120 45-140 60-130 72-290

Tot.N ,ug/1 650-1 500 520-1 232 650-1 140 580-2 300

ES7 n02/l 1,0-2,1 2,1 1,9—4,9 4,7

Fast substans ug/1 5,0-8,9(97) 1,3-100 2,7-75 1,8-13

QJD 02/1 19 3,3—23 7,3-24 5,8-11

De höga halterna organiskt material påverkar också syrehalten

± vattnet under lågflödesperioder. Man har bl.a. kunnat

påvisa låga syrehalter nedanom utioppet från Bötom å och

nedanom Pom-Frit vid lågt fiöde (Mantere 1986). Exempel på

den ökade eutrofieringen är att den organiska belastningen

från Pom-Frit från 1983 till 1986 ökat trettiofalt (Mantere

1986) och att belastning från Bötom å också ökat kraftigt

under 1980-talet (se avsnitt Bötom å)

3.3 Vattenkvaliteten ± Bötom å

En fortgående eutrofiering av det studerade avsnittet av

Bötom å (fig. 1) har skett under 1970 - 1980-talet (Lipkin

1984, Mantere 1986). Enligt Lipkin har båda tot.P- och tot.N

halterna fördubblats (tot.P 1970 40 ug/1; 1980 90 ug/1 och

tot.N 1970 500 ug/l; 1980 1 020 ug/1). Den största be

lastningen kommer från Äla-Villamo potatisförädlingsfabrik,

Bötom kyrkby och Norrgårds potatisförädlingsindustri. 1

tabell 2 är några parametrar som beskr±ver hur eutrofie

ringsgraden ökar nedströms i ån. Speciellt under lågflödespe

rioder (sommar och vinter) är vattnet kraftigt eutrofierat
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i hela ån. Det typiska är dock, att vattenkvaliteten fiuktue
rar kraftigast nedanom de nämnda utsläppspunkterna och att
toppvärdena är hÖgre ju lägre ned i ån man kommer. De stora
utsiäppen av organiskt material leder till att syrehalten
tidvis sänks nedstrÖms dc större utsläppen (Mantere 1986).
Det verkar emellertid också som om det tidvis förekommer en
kraftig belastning av dc Övre delarna av ån (Ranta 1985),

Tabeli 2. Några vattenkvalitets parametrar i Bötom å under
1980-talet (eni. Ranta 1984, Ranta 1986, Mantere 1986),

Plats E C 3 Ä

Parameter

Tot.P (ug/l) 84-410 110-440 76-470 290-680

Tot,N (ug/1) 1100-1400 1200-1900 790-4900 1500-2400

3S7 (mgO2/l) - 1-2 2-3 6-20

FS (mg/l) 3,7—45 4,7-68 2,9-140 18-100

COD (mgO2/1) 21-27 21-26 8,8-24 16-36

Under perioder mcd högt fiöde transporteras stora mängder
jord och sand längs fåran. Denna erosion är speciellt tydlig
i de Övre delarna av ån, där botten på många piatser täcks
av ett sandiager.

3.4 Smutvattenvampens jp ituslacteus) utbredning

De första rapporterna om förekomsten av smutsvattensvamp i
Lappfjärds ås nedre del och i Bötom å härrör från årskiftet
1983 - 84 (Ranta 1984). De största bestånden fanns då vid
Norrgårds potatisfabrik och Isojoen Lohi. 1985 noterades
täta svampbestånd nedströms från Pom-Frit till Lappfjärds
centrum (Ranta 1985), 1986 hade svampen spridit över ett
område som sträckte sig från Norrgårds fabrik i 3ötom å ned
till Lappfjärds centrum. Även ett mindre bestånd fanns ne
danom Älavillamo fabrik (Ranta 1986),
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4 PROVTÄGNINGSPLÄTSER OCH METODIK

4. 1 Provtagningsstationernas milj öförhållande

Bottnen i de fiesta forsarna karaktriseras av stora block

och sand. Insiaget av grus är påfallande svagt i dc flesta

forsarna. De stora mängderna sand gör att substratet i många

av forsarna är instabilt (delar av sanden förflyttas vid

högt fiöde). På station 1 och 2 förekommer endast glest med

vattenmossa (Fontinalis), vilket leder till att många av de

organismer som är beroende av den saknas. Den typiska vegeta

tionen på land runt forsarna är, ytterst en zon med videbus

kar följt av en albård.

4.2 Provtagningsmetodik

Bottenproven från Lappfjärds och Bötom åar insamiades från

forsavsnitt eller där forsar ej förekom (främst Bötom å)

från sand-grus bottnar. Proverna togs den 23.10,1982 och

10.12.1986 i Lappfjärds å och 5.11,1986 i Bötom å.

Provtagningen utfördes genom att sparka upp bottensubstratet

och låta vattenströmmen föra in materialet i en håv, den sk.

sparkmetoden (Hynes 1970, Nybacka 1980, Nyman 1986). Vid

provtagningen sattes vikt vid att olika typer av botten

skulle vara representerad (block, sand-grus och finare sedi

ment vid kanterna), Bottnen sparkades upp under 30 s. på

vardera av dessa bottentyper, varefter delproverna slogs

ihop. Älit insamiat material överfördes i en liters plastbus

sar och förvarades i 70 % alkohol, Proverna plockades i labo

ratorie mcd förstoringslampa mot ljust underlag. Djuren

artbestämdes mcd preparationsmikroskop. Speciell vikt sattes

pä att artbestämma bäcksiändor, dagsländor och nattsländor.

Plockningen av proverna utfördes genom at samtliga organismer

plockades förutom lättbestända taxa som fanns i mycket stort

antal (cx Hydropsyche angustipennis och Chironomidae). Äv

dessa plockades dc hundra först påträffande individerna.

Dessa taxa är utmärkta mcd ett plus tecken i bilaga 1.
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Vid uppdelningen av faunan i funktionella grupper har den

grupp som dessa tilihör inte avgränsats eftersom dess exakta

storlek ej fasttällts. (fig. 5 och 9),

Vid provtagningarn i Lappfjärds å togs proverna på st. 1

från den nedre delen av den mellersta färan, på st. 2 från

norra stranden och ca. 5 m utät, pä st, 3 från södra stranden

av den mellersta fåran i dess nedre del, vid st. 4 längs

norra stranden och siutiigen pä st. 5 från östra stranden

och ut till mitten av färan, 1 Bötom ä togs prover från

hela fårans bredd.

5 MATERIALBEHANDLING

5.1 Taxaantal och arters förekomst och utbredning i än

Taxaantal pä stationerna 1982 och 1986 jämförs bäde mellan

åren och fördelningen av arter mellan stationerna vid samma

tidpunkt. Speciell tonvikt sätts på bcks1ändor, nattslndor

och skalbaggar. Den relativa abundansen mellan arterna jm-

förs mellan forsarna och mellan åren.

5.2 föroreningsindex

Ett flertal föroreningsindex som utnyttjar kunskaper cm

arters tolerans mot miljöstress har utvecklats för att visa

när artsammansättningen pä en plats tyder pä att förhållan

dena är stressande för organismerna. 1 denna undersökning har

föroreningsindexet Long Score System använts. Detta index

är under utveckling i Europa och har testats i ett flertal

länder (ISO 1984). Den grupp organismer som används för att

beräkna indexet är makrozoobenthos i forsar Indexet grundar

sig pä empiriska kunskaper om dc ingående arternas tolerans/

icke tolerans mot föroreningar. Speciellt vanligt är att

indexet används för att påvisa inverkan av organisk be

lastning. De arter som är känsligast mot förorenat vatten

får de högsta indexvärdena, medan värdet biir lägre desto

tolerantare arten är, Det indexvärde en plats fär är alltså

summan av dc värden som dc pä platsen förekommande arterna
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har. Ännu tydiigare får man fram, vilken toleransgrad or

ganismerna representerar genom att räkna ut medelvärdet för

deras tolerans, dvs. det indexvärde en plats fått divideras

med antalet arter som förekom på piatsen. 1 Lappfjärds å har

föroreningsindex tidigare använts för att beskriva för

oreningssituationen av Nybacka (1980).

5.3 Funktionella grupper

Ett sätt att beskriva makrozoobenthos i en fors är att ta

fasta på, vilket sätt de tar upp sin föda. Cummins & Klug

1979 utvecklade en indelning av arterna, som baserar sig på

deras sätt att ta upp föda, Uppöelningen gjordes på följande

sätt:

Delare: Djur, som uppsöker och sönderdelar grövre (> 4 mm)

dött organiskt material (t.ex. nedfallna löv och andra stora

växtdelar).

Samiare: Djur, som uppsöker och äter finfördelat (< 4 mm)

dött organiskt material.

Skrapare och aigätare: Djur, som rör sig över stenars yta

och skrapar av bl.a. kiselalger och djur, som lever bland

trådalger och äter av dessa,

Fiitrerare: Djur, som lever av att fånga driftande, levande

och dött organiskt material,

Predatorer: Äktiva jakande rovdjur,

Indeiningen är en grov generalisering av de verkiiga förhål

landena, eftersom arterna kan ändra sitt födoval något be

roende på tillgången på lämplig föda samt att födovalet

delvis är beroende av djurets utvecklingsskede, Metoden ger

dock en grov bild av vilken typ av föda, som utnyttjas mest

på respektive plats,
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6 RESULTÄT

6.1 Lappfjärds å

6.1. 1 Artsammansättning

Plecoptera

Både 1982 och 1986 var den dominerande arten pä de Lyra

lägst ned belägna stationerna p4aatra. Spcie11t på st.

1 och 3 förekom arten i stora mängder hösten 1982. På st. 3

fanns även rikligt med di itata och Nemoura flexuosa

hösten 1982, Men viä provtagningen 1986 hade dessa arter

nästan heit försvunnit från stationen På st. 5 dominerades

plecopterfaunan 1982 cv Nemoura flexuosa, ?ney
och adiitata. På hösten 1986 dominerade de samma

arterna på stationen förutom att hade

ersatts av Ämphinemura borealis. Från fig. 2 ken man se att

både 1982 och 1986 steg antalet bäcksländearter uppströms i

ån. Skillnaden mellan åren består främst i att artantalet

kraftigt minskat på de tre lägst ned belägna stationerna,

medan endast en svag minskning skett på st. 5.

s 82

6 B6

5
4
3
2

Fig. 2 Antalet bäcksländearter (S = taxa antal) i Lappf

järds äs nedre del 1982 och 1986. St. 4 undersöktes

inte 1982.

Ptecopter — Faunan

1 2 3 4 5

Statons nummer
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Trichoptera

Hösten 1982 dominerade arterna Rhyacophila nubila, Hydropsyc

he angustipennis, H. pellucidula, Polycentropus flavomacula

tus och Lepidostoma hirtum på stationerna 1, 2 och 3. Spe

ciellt Rhyacophila nubila och Hydropsyche angustipennis

förekom i stort antal (bilaga 1). Hösten 1986 fanns endast

ströexemplar av dessa arter kvar. Istället var det fam.

Limnephilidae som dominerade. På st. 4 som inte undersöktes

1982 var trichopterfaunan hösten 1986 både art- och individ-

nk (fig. 3). De dominerande taxa på stationen var H. pellu

cidula, Ägapetus ochripes, Micrasaema indet. och fam. Limnep

hulidae. På st. 5 skedde inga större förändringar i artantal

mellan ren. Höstn 1982 dominerade R. nubila, H. pellucidula’

och Micrasaema indet. På hösten 1986 dominerade

ochripes trichopterfaunan stort på stationen (utgjorde 80 %

av faunan). Jämför man fig. 2 och fig. 3 finner man att

förändringsmönstret är likartat, speciellt för de tre lägst

ned belägna stationerna.

Trichopter— Fauna

14
13
12
11
10 1986

9 1982

8
7
6
5
4
3
2

Fig. 3. Antalet nattsländearter (S = taxa antal) i

Lappfjärds ås nedre del 1982 och 1986. Station 4

undersöktes inte 1982.

s
15

1 2 3 4 5
Stations nummer
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Övriga taxa

Via provtagningen 1982 förekomm rikligt med elmitider; Elmis

aenea, Limnius volckmari och Oulimnius tuberculatus på samt

liga stationer (med speciellt rikiiga populationer på st.

1, 2 och 3), (bilaga 1), Hösten 1986 hade elmitiderna förs—

vunnit heit från st, 1 och fanns endast i små mängder på

st. 2 och 3. På st. 5 hade inga större förändringar skett

mellan 1982 och 1986, Av molluscerna saknades

både h-82 och h-86 på st. 1, men förekom på alla andra sta

tioner båda åren,

Simuliider (knottlarver) saknades både h-82 och h-86 på st.

1. De minskade klart på st. 2 och 3 från h-82 till h-86.

Gammarus lacustris förekom endast på st. 5 (både h-82,-

86), ysf1uyiatilis förekom på st. 4 (h-86) och på st.

5 både h82 och h-86.

Ephemeroptera förekom i ringa antal både hösten 1982 och

1986. Inga tydiiga skillnader mellan stationerna eller åren

kunde påvisas. De vanligaste förekommande arterna var Baetis

Baetis y us/subalinus och prella mucronata

5amt s1 ple%a.

6. 1,2 Föroreningsindex

Long Score System föroreningsindexet visar tydligt att miljö

förhållandena på speciellt st. 1, men även på stationerna 2

och 3, förändrats kraftigt från 1982 till 1986 (fig. 4).

Vid provtagningen 1982 var skillnaderna mellan stationerna

små och ingen tydlig trend mot högre index uppströms i ån

kan noteras. Men 1986 stiger indexvärdet brant mot dc övre

stationerna. Eftersom värdena 1982 var betydligt högre på

st. 1, 2 och 3 betyder det att någon förändring i miljön

skett, vilken lett till att ett stort antal arter slagits

ut på dessa platser. Däremot tycks ingen dylik försämring

ha skett pä station 5. Även st. 4 från vilken prover togs

endast hösten 1986 har en sådan artsammansättning (och index
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värde), som gör att man kan anta att inga större förändringar

skett från 1982 till 1986.

1 -

3 4 5
StatiOns flC.

Fig. 4. Föroreningsindexet, Long Score System, bild

av bottenfaunan i Lappfjärds ås nedre del

1982 och 1986.

Medeltoleransnivån hos de arter som förekom på stationerna

1982 var jämn, vilket visar att samtliga stationer hade

arter med en likartad tolerans mot förorenat vatten (tab

3) Hösten 1986 hade en stor del av de arter som r käns

liga mot förorenat vatten försvunnit från stationerna 1 och

2. Detta leder till att medeltoleransnivån sjunker eftersom

arter med hög tolerans (lågt indexvärde) r de enda som

finns kvar. På stationerna 4 och 5 förekom hösten 1986 flere

arter som är känsiiga mot föroreningar, vilket leder till

att medeltoleransnivån på dessa stationer är högre än på

st 1 och 2 ?å st. 3 skedde inga större förändringar i

toleransnivån från 1982 och till 1986.

200

180

160

- 100

80

60

40

20
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N< 1982
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Tabeli 3. Medeltoleransnivån hos bottenfauna enhigt

Long Score System på stationerna åren 1982 och 1986.

Station 1 2 3 4 5
Är

1982 6,6 6,5 6,5 — 6,8

1986 5,2 5,9 6,4 7,0 7,0

6.1.3 Funktionella grupper

Hösten 1982 var fördelningen mellan dc funktionella grupperna

på st. 1, 2 och 3 rätt jämn (fig. 5). En viss dominans kunde
urskiljas för gruppen betare. Detta beror främst på stora

mängder av skalbaggar (fam Elmidae). Det stora antalet preda

torer på st. 1 under h-82 representeras frmst av nattsländan

Rhyacophila nubila och igein Erpobdella octoculata. Bäckslän

den Capnia atra och Äsellus aguaticus var de dominerande

bland delarna på st. 1, 2 och 3. På st. 3 fanns h-82 också

stora mängder av den filterande nätts1ndan Hydropsyche

angustipennis.

Hösten 1986 hade antalet organismer på st. 1, 2 och 3 minskat

kraftigt i jämförelse mcd h-82. På st. 1 hade en funktionell

grupp (betarna) slagits ut. Även på st. 2 och 3 hade denna
grupp minskat kraftigt. Meri även de andra funktionella grup

perna hade minskat,

På st. 4 togs prover endast h-86. Förhållandena på stationen

påminde om de som rådde på st. 1, 2 och 3 på h-82.

På st. 5 skedde endast mindre förändringar mellan 1982 och

1986. Den största skillnaden var att delarna var den största

gruppen 1982 medan den största gruppen 1986 var samiarna.
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700

Skrcpare Flltrerore Samkzre Detare IJjJJ Predatorer

Fig. 5. Fördelningen mellan de funktionella grupperna

hos bottenfaunan i Lappfjärds ås nedre del

1982 och 1986. i’ anger att gruppen representeras

av fiera individer än vad diagrammet visar (+ 100

grupp).

6.2 Bötom å

6.2. 1 Ärtsammansättning

De största mängderna bäcksländor både vad beträffar indvid

och artantal påträffades på st. 3. Från fig. 6 kan man se

att nedanför de största punktbelastningskällorna (Äla—Villamo

och Norrgård potatisfabriker) är artantalet lägst. De domine

rande arterna är Leuctra digitata, Capnia atra och Nemoura

flexuosa. Dessa arter förekommer allmänt i Lappfjärds ås

vattensystem.

750
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600
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A 8 C 0 E
Statoner

Fig. 6. Antalet täcksländearter i Bötom å 1986.

Utsläppspunkter från potatisförädlingsfabriken.

(S = antal taxa).

Även nattsländorna uppvisar en liknande fördelning i förhå1-

lande till belastningskällorna som bäcksländorna (fig. 7).

Den dominerande familjen är Limnephilidae och den vanhigaste

arten är Rhyacophila nubila, Ärt— och indvidantalet i den

undersökta delen av ån var dock överraskande lågt, (3fr,

Lappfjärds å).

Dagsländor förekom i något större antal endast på st. 3 och

C och även där var det endast arten Baetis rhodani och två

siäkten av fam. Lepthophlebiidae som förekom.

Stationer
Fig. 7. Äntalet nattsländearter i Bötom å 1986

utsläppspunkter från potatisförädhingsfabriker.
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Äv övriga taxa är förekomsten av kräftdjuret Gammarus lacust

ris på den översta stationen intressant, eftersom arten

tidigare påträffats endast i Lappfjärds ås huvudfåra. 1

övrigt kar noteras förekomsten av snäckan Äncylus fiuviatilis

på st. C och de stora mängderna fiugiarver på st. Ä, D och

E.

6.2.2 Föroreningsindex

Det kraftiga fallet i indexvärden (TS) mellan stationerna E

och D tyder på att förhållandena för bottenfaunan är ogynn

sammare på st. D än på E. Även ÄSPT-värdet är mycket lågt

(tab. 4), vilket innebär att endast de arter som tål kraftig

miljöstress förekommer (i detta fali endast Chironomidae

och Oligochaeta). Den enda klara belastningskällan mellan

stationerna är utsiäppen från Äla-Villamo potatisfabrik.

Förhållanden förbättras dock snabbt och redan på st. C är

indexvärdet på samma nivå som på st. E. Den fortgående

utarmningen av bottenfaunan från st. C till st. B beror

troligen på det låga antalet forsar, erosion från de cm

kringsliggande åkrarna och den diffusa belastningen för gies

bebyggelse och jordbruk. Den kraftiga sänkningen mellan st.

3 och Ä är troligen ett resultat av punktbelastningen från

Norrgårds potatisförädlingsfabriker. Bottenfaunan består

förutom på st. D av sådana arter som tål rätt dålig vatten

kvalitet innan de försvinner, På en 1O-gradig skala (där 10

är mycket känslig och mera tolerant ju lägre värde) befinner

sig arterna i Bötom å på mellan 5,5 - 6,5 förutom st. D,

där endast mycket toleranta arter (2,5) förekom.
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Tabeil 4. Indexvärdena TS (summan av indexvärden) och ASPT
(medel dexvärde) för föroreningsindexet i Bötom å.

St. A B C D E

TS 39 65 78 5 70

ASPT 5,6 6,0 6,5 2,5 6,4

Fig. 8. Föroreningsindexet Long Score System bild
av bottenfaunan i Bötom å 1986, 4 potatisföräd
lingsindustri.

Den vanligaste funktionella gruppen på samtliga stationer
är samiarna, Detta innebär att den näringsresurs som utnytt
jas mest intensitivt i ån är finfördelad detritus, som fallit
till botten eller fastnat i strandvegetationen. Skrapare,
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6.2.3 Funktionella grupper
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sam betar av mikroalger från stenar och vegetation och dela

re, som utnyttjar större detrituspartikiar är de följande

gruppena antalsmässigt utom på st, D, där alla andra grupper

utom samiarna spelar en margineli betydelse. Fiitrerare,

sam representeras av nattsländor och mussior saknas nästan

heit från ås nedre lopp. Troligen är det den tidvis höga

halten av fast substans ± vattnet, som gör att de begränsas

till åns övre delar.
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Fig. 9. Fördelningen hos de funktionella gruppena

hos bottenfaunan i Bötom å 1986. ? dipterapuppor;

funktionella grupp okänd. anger att gruppen rep

resenteras av fiere individer än vad diagrammet

visar (+ 100 grupp).

A B C 0 E

Skropare FiLtrrore Samiare EI Delare 1111] Predatorer
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7 DISKUSSION

Den inverkan som organisk belastning med stora mängder när

salter (främst fosfor och kväve) har på biologiska samhällen

i rinnande vatten har studerats sedan början av 1900-ta1et,

(översikt ± bl,a, Whitton 1975, HeIlawell 1986).

Effekterna av dylika utsläpp består främst i att de förändrar

artsammansättningen och tätheten av organismer genom att

sänka synehalten, och förändra bottensubstratet (siammar

igen)

1 Lappfjärds å har förändr±ngar i artsammansättningen hos

bottendjuren i forsavsnitt nedanom större utsläppunkter

påvisats redan ± Nybacka 1980. Då var det ännu bara frågan

om effekten straxt nedanom kända punktbelastare, ävenom en

trend mot en fattigare bottenfauna nedströms redan då kunde

skönjas Efter denna undersökning har förhållandena ± åns

nedre del ytterligare försämrats, Det tydiigaste tecknet på

detta är att smutsvattensvampen (pitus1acus) ökat

både i täthet och utbredning ± ån under 1980ta1et. Smutsvat

tensvampen är typ±sk ± åar där mängden nedbrytbart organiskt

material är stort och halterna av närsalter höga (Nuttali

1973, Lehikoinen 1988), Under dylika förhållande konkurrerar

den ut övrig vattenvegetation B1,a. Stundi (1958) har visat

att även fisk och andra organismer försvinner från områden

täckta av smutsvattensvamp fastän vattnet varken är giftigt

eller har kraft±gt nedsatt syreha1t De största förändrin

garna ± vattenvegetationen ± Lappjärds å tycks ha skett på

st 1. och ± något mindre utsträckn±ng på st. 2 och 3. Den

för forsar typ±ska vattenmossan (Fontinalis) saknas nästan

helt pä st 1, och förekommer sparsamt på st 2 och 3 Detta

kan vara förkiaringen till varför den funkt±onella gruppen

skrapare nästan helt har försvunnit från dessa piatser (fig.

5). Ännu 1982 fanns r±kligt med betare i dessa forsar ffrämst

skalbaggar av fam Elm±dae; jfr b±laga 1) vilket också antyder

att vattenvegitationen var rätt väl utvecklad, Denna grupp

av organismen utgör antalsmässigt ofta en mycket stor del

av bottenfaunan ± forsar med vegetation av vattenmossa (Kuu-
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sela 1979). Orsaken till att övriga taxon minskat beror

troligen på att de tidvis täta bestånden av svamp fångar in

fint material ur vattnet, vilket leder till att dc små hålnum

sam vaniigen finns meilan stenar täpps igen. Dessa hålnum

utgör viktiga skyddsplatser för många arter av bäcksländor,

dagsiändor och nattsländor. Denna utarmning av habitaten i

forsarna leder till att många arter föriorar både sin födo

källa och sin levnadsmiljö.

1 rinnande vattendrag som inte är kraftigt påverkade av

mänskiiga verksamheter är artantalet oftast högst i dc nedre

delarna (Minshall et al.1985). De dominerande funktionella

grupperna där utgörs av fiitrerare (nattsländorav si. Hyd

ropsyche är ofta dom) och betare (Elmidre, Baetidae),

(Vannote ei. al, 1980). Jämför man dessa observationer med

förhållandena i Lappfjärds å finner man att artantalet där

är längst i dc nedre deiarna fst. 1, 2 och 3) samtidigt sam

de funktionelia grupperna sam vanligen dominerar nästan

heit försvunnit under 1980-talet. Slutsatsen härav blir att

den biologiska produktionen i forsarna på st. 1, 2 och 3

är betydiigt lägre än vad den varit tidigare (under 1970-

talet). Detta är ett resultat av att omsättningen av or

ganiskt material via bottenfaunan är störd, vilket ieder

till minskad födotiligång för dc fiesta fiskarterna, Även

förorenings indexet visar tydligt att stressen på botten

faunan på dessa piatser är kraftig.

Förändringarna är dock inte irreversibla utan förhållandena

kan snabbt förbättras ± forsarna om vattenkvaliteten förbätt

ras. Speciellt det faktum att st, 4 och 5 har en mångsidig

fauna betyder att många arter snabbt kan sprida sig från

dessa piatser nedströms. Det är känt från många undersöknin

gar att responsen lios bottenfauna på förbättrade förhåliande

är snabb om det finns platser mcd mångsidig fauna i närheten

(Br±nkhurst 1965). Därför kan man vänta sig att cm pianerna

på att m±nska beiastning från patatisförädlingen biir av

kommer battenfaunan i dc nedre delarna av ån att återhämta

sig delvis. För att förhåliandena skali förbättras ytterliga

re (känsiiga arter sam Gammarus, Äncylus fluviatilis återvän
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da och ökade mängder laxfisk) krävs också att belastningen
från jord- och skogsbruket minskar och att man är restriktiv
med grävningar i åns Övre lopp.

Eftersom forsarna är små och få i det studerade avsnittet
av Bötom å är också forsfaunan rätt artfattig. Både fiuktua
tionerna i antalet arter av bäcksländor och nattslndor och
den bild föroreningsindexet ger, tyder på att belastning

från potatisförädlingsindustrin påverkar bottenfaunan kraf

tigt. De mycket få arterna på st D beror troligen på att
effekterna från utsiäppet från potatisförädlingsindustrin

förstärks av den kraftiga erosionen av sand från de omkring
liggande åkersområden, B1a. Lemly 1982 fann vid en un
dersökning av eutrofiering och sedimentation av oorganiskt
material att i vattendrag där båda samverkade eliminerades
en större del av bottenfaunan än när de verkade var för
sig. Detta är troligen också orsaken (förutom sämre ut

spädningsförhållande; mindre vattenmängd) till station D
har en fattigare fauna än st. A, trots att vattenkvaliteten
fiuktuerar kraftigare på st. Ä.

Genom att vidta åtgärder mot eurtofieringen och erosionen

av sand är det möjligt att skapa förutsättningar för en
rikare fauna i ån Förekomsten av de i Österbotten sälisynta
arterna Gammarus lacustris (kräftdjur) och ysiy4ati
lis (snäcka) i äns övre delar antyder att faunan i ån kunde
vara mycket mångsidig (Nyman et a1 1986), Till detta kan
man foga förekomsten av både bäcköring och harr samt att
havsöring ännu kanske leker i ån. Dessa fragment av ursprung
lig fauna antyder att potentialen att delvis återställa
vattendraget ännu finns. Det skulle alltså vara möjligt att
erhålla ett rinnande vattendrag med nk biologisk produk
tion, högt rekreationsvärde och som to.m. skulle ge en
direkt ekonomisk vinning åt vattenägarna. Denna möjlighet
torde vara unik för åtminstone hela sydösterbotten.
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Bilaga 1

Artsarnmansättningen i forsarna i Lappfjärds ås mellersta och nedre lopp åren 1982 och 1986.

st.1 såg st.2. Laxf. st.3.Mittf. st.4.Klef. st.5.Ohri
1982 1986 1982 1986 1982 1986 1962 1986 1982 1966

Plecoptera
Chloroperla burmeisteri
Diura bicaudeta 2 2
Leuctre digitate 1 3 26 16 29 19

Leuctra hippopus 12

Capnia etra 70 6 2 5 54 6 61 14 8

Amphinernure borealis 1 10 6 11

Protonemura meyeri 2 3 63 2

Nemoura fiexuosa 3 1 16 23 51 29

Nemoura avicularis 1 1 1

Nemoura cinerea 2
Nemour8 indet. 7
Flecotera indet. 2 4 1 3 1 1

Ephemeroptera
Baetis niger 1 2

Baetis vernus/subalp. 3 1

Ephernerella mucronata 1 1 1 3 3

Lepthophlebia indet 1 4 1
Siphlonuridae 1 1 1 2 2
Ephemera vulgata 2 2

Trichoptera
Rhyacophila nubila 100+ 20 14 1 3 36 6

Hydropsyche angustipennis 30 4 100÷ 1 1 2

Hydropsyche pellucidula 31 15 1 8 17 39 9
Hydropsyche siitala! 1 2 1.
Hydropsyche siifenii 1 2

Hydropsyche contubernalis 1

Arctopsyche ladogensis 1 2 2

Neureclipsis bimacuiata 1
Polycentropus falvomaculatus 12 3 2 3 2

Psychornyie pusilla 10 1 2
Lype phaeopa 2
Lepidistoma hirtum 30 8 2 2 11

Micrasaeme indet 3 1 1 33 41 3
Athripsodes cinereus 2 1 i 6 3 1
Ceraclea ennulicornis 2 1 5
Ceraclea nigronervosa 8
Limnephilidae indet. 3 19 3 29 38 3 4
Molanna angustata 1
Goera pilosa 4
Suo indet 1
Hydroptilidae indet. 4 9 18 5 9 1

Crustacea
Garrusarus lacustris 2 2
Äsellus aquaticus 22 58 2 66 1 2

Diptera
Ceratopogonidae 1 1 2
Chironomidae 100 18 200÷ 10 30 45 33 24 8
Simu1idae 3 18 1 8 4 5
Dicranota indet 20 7 11 7
Tipule indet. 2 6 1 1 1 1
Phalacrocera 2 1 2 1 2 1
Empididee 9 1 5 1 3 3 6 1
Nuscidae 6 23 3
Psychodidae 3 3 2 2
Diptera pup+lerv 1 1 18 6

Coleoptera
Elmis aenea 67 108 5 100+ 1 31 39 21

Limnius volckmeri 4 3 20 2 18 2 14

OulYrnnius tuberculatus 100+ 100÷ 8 100÷ 14 43 12 32
Hydraens indet 1 6 3
Dytiscidae larv 1 1
Coleopotera larv 7 1

Odohata
Epithece blrnaculate 1
Somatochlora netallica 1

Acarina 2 3 6 2

Mollusca
Sphaerjum corneum 18 2 62 18 18 1 3

Pisidium indet 4 8 10 3 11 10

Sphaeridae md. 4 8 4 2

Lymnaea peregra 1
Bathyomphalus contortus 1 1

Ancylus fluviatilis 5 39

Ui rudi nea
Glossiphonia complanata 1 1

Helobdella stegnal±s 1
Erpobdella octoculata 22 32 10 5

Corixidae 1 1 2

olixia.ata 22 5 34 6 25 27 16 2 15
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Artsarmns3ttningen i fem forsar 1 Eltom å hösten 1986.

Taxa/Provtagningsstationer St. A. st, 3. st. C. et, 3. st. E.

Plecoptera
Diura bicaudata 4 1
Leuctra digitata 1 33 4 1 1
Capnia atra 1 1 8 19
Nemoura flexuosa 13 1 1 1
Nemoura avicularis 4 5 1
Nemoura indet 2 5 6
Taeniopteryx nebulosa 2
Plecoptera indet 2 16 4 1

Ephemeroptera
Baetis rohdani 5 32 17
Lepthophlebia indet 6
Paralepthophlebia indet 1 7 7
Lepthoplebiidae indet 7 5

Trichoptera
Rhyacophila nubila 2 2 1 1
Hydropsyche pellucidula 1
Hydropsyche saxonica 1
Lype phaeopa 4
Lepidostoma hirtum 1 1 4
Limnephilidae 7 7 20 7
3earodes minuta 1
Suo sp 1
Hydroptulidae 2

Crustacea
Garamarus lacustris 1
Asellus aquaticus 3 18 7

Diptera
Ceratopogonidae 1
Chironomidae 90 30 46 +100 +100
Simuluidee 1 1 2

Dicranota 4 7 2
Phalacrocera 6 3 1 1
Empididaa 1 1 1
Tabandae
Diptera puppa +100 2 1

Coleoptera
Elmis aenea 23 36 1 2
Lirnnius volckrnari 1
Oulimnius volckrnari 5 33 5
Hydraena sp 1
Co1eooter larv 1 1

Neuroptera

Sialis fuliginosa 1 3 1 1
Sialis lutaria 1
Sialis juv. 1 1

Acarina 12 2 2

Collembola 1 2

Mollusca
Sphaeridae 2 12 9 1 79
Lyinnaea peregra 1
Ancylus fluviatilis 10

Oligochaeta 3 21 8 5 11
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