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1.

RESUME

I forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973-75 er
der foretaget en kortlægning af bundfaunaens sammensætning i Gudenåens hovedløb og udvalgte sidetilløb. Undersøgelserne er foretaget på ca-. 100 stationer i systemet og omfatter en vurdering af faunasammensætningen efter saprobiesystemet på hver
station, foretaget i overensstemmelse med landbrugsministeriets retningslinier. Vurderingerne er foretaget 4 gange i løbet af undersøgelsesperioden.
Foruden den subjektive vurdering er der på grundlag af udarbejdede artslister samt på grundlag af
saprobieværdier for hver enkelt art beregnet et
såkaldt saprobieindex for hver station i hver undersøgelsesrunde. Til vurderingen er der desuden
foretaget beregninger af artsdiversitetsindex,
Shannon - Weaver index, Margalefs index samt af
redundancen.
Bilag 3 er et oversigtskort over Gudenåsystemet,
som for hver station viser den skønnede saprobiegrad i de fire målerunder.
Undersøgelsen og vurderingerne giver anledning til
følgende konklusion:
Forureningsgraden efter saprobiesystemet ligger i
Gudenåsystemet oftest omkring grad II, svarende
til "ret svagt forurenet".
På Gudenå-strækningen mellem Bresten Bro oq Klostermølle er forureningsgraden bedømt til I - II, II,
og her er fundet en etableret fauna af forholdsvis
sjældne rentvandsarter, som kan henføres til "den
gamle Gudenå-fauna".
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Mellem 5 og 10 % af de mere betydende vandløbsstrækninger i Gudenåsystemet kan betegnes med en forureningsgrad større end eller lig med grad III, og
kun ganske få procent af den samlede strækningslængde er karakteriseret ved en forureningsgrad på IV.
Der er fundet en god overensstemmelse mellem den
skønnede forureningsgrad og det beregnede saprobieindex S. ^ ^. Ved saprobiegrader større end III
optræder der imidlertid uoverensstemmelser mellem
den skønnede saprobiegrad og S.

n ^. For at opnå

xnc J.. GI

en bedre overensstemmelse mellem disse to størrelser vil det være nødvendigt at gennemføre en kalibrering, som imidlertid ligger uden for rammerne
af Gudenåundersøgelsen.
Årstidsvariationerne i saprobiegraden er små, af
størrelsesorden 1/4 grad.
Årstidsvariationerne forekommer oftest på stationer, beliggende umiddelbart efter spildevandstilløb.
På nogle strækninger i Gudenåsystemet, f.eks. Gudenåens nedre løb, lader saprobiesystemet sig kun
anvende med forbehold. Margalefs index er bedst
egnet til at karakterisere faunabilledet på disse
strækninger.
Store spildevandsudløb har i de fleste tilfælde en
påviselig effekt, og effekten afhænger af rensningsgrad.
Kun i få tilfælde kan det fastslås, hvor langt nedstrøms
en enkelt virkning kan registreres, fordi der kun
findes få lange, ubelastede strækninger, som ligger efter et spildevandsudløb.
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2.

INDLEDNING

I forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973-75 er
der gennemført undersøgelser, som belyser Gudenåsystemets bundfaunasammensætning.
Udvalgte stationer, ca.112 i alt, fordelt i hele
Gudenåsystemet, er undersøgt 4 gange i løbet af ca. 1 år.
Vurderingen har dels omfattet en bedømmelse efter Landbrugsministeriets retningslinier og dels en beregning
af forskellige indicies på grundlag af indsamlet materiale .

2.1

FORMÅL

Formålet med undersøgelsen har været at skaffe et
overblik over Gudenåsystemets bundfaunavariation,
set i relation til spildevandsbelastningen af systemet. En sådan vurdering omfatter kortlægning
af både den stedlige og den årstidsmæssige variation af bundfaunaen, sammenholdt med placeringen
af spildevandsudløb.

2.2

TIDLIGERE UNDERSØGELSER

Trods Gudenåsystemets omfang foreligger der relativt
lidt publiceret materiale fra tidligere zoologiske
undersøgelser, som belyser den biologiske vandkvalitet.
Af tidligere undersøgelser foreligger følgende:
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Amternes kortlægning af forureningsgraden , /!/, / 2 / og / 3 / .
Zoologisk-økologiske undersøgelser ved
Bregnholm Mølle dambrug. Mattrup å, 1972.
Rapport til Gudenåudvalget, / 4 / .

Der findes en del undersøgelser med specielle zoologiske aspekter- Af disse kan nævnes indsamlinger og
artsbestemmelse over det meste af Gudenåsystemet,
foretaget af Carlo Jensen, Zoologisk Museum, Århus.
Endvidere er undersøgelser foretaget af B. Lauge
Madsen, bl.a. i Hadsten lilleå, 1966-67, / 5 / .

2.3

NÆRVÆRENDE UNDERSØGELSES OMFANG

Nærværende undersøgelse omfatter prøvetagning, sortering og vurdering af makroinvertebratfaunaen i
Gudenåsystemet.
Der er indsamlet prøver på de hovedstationer, i
alt 30 stationer, der generelt er anvendt i forbindelse med Gudenåundersøgelsen 1973-75, se / 6 / ,
Der er endvidere indsamlet prøver på en række lokaliteter med særlige forhold, f.eks. steder med intensiv dambrugsdrift, efter søafløb samt i områder
med særlig stor belastning.
Der er indsamlet prøver fra i alt 112 stationer, jvf,
bilag 2.
Der er foretaget 4 prøvetagningsrunder.
Prøvetagningsserie 1: marts

1974

2: august 1974
3: marts
4: juli

1975
1975.
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2.i|

METODIK

Af prøvetagningsudstyr er der anvendt følgende:
stangketcher - maskevidde 1,2 mm
2
Van Veen bundhenter - 225 cm
2
Ekman bundhenter
- 225 cm
Hvor dybde-og bredforholdene har gjort det muligt,
er prøverne hovedsageligt taget med stangketcher
som "semikvantitative" prøver. Semikvantitativt
refererer til, at indsamlingstiden og -effektiviteten er forsøgt holdt ensartet ved stationerne.
Ved denne form for indsamling fås et udmærket indtryk af den fauna, der findes på lokaliteten, da
det er muligt at dække alle substratformer.

På visse lokaliteter, især i den nedre del af Gudenåen, er dybden så stor, at prøvetagningen i
selve strømløbet kun kan foregå med bundhenter.
En veldefineret mængde af bunden hentes op med
prøvetageren, hvorfor prøvetagningen kaldes kvantitativ.
Denne prøvetagningsmetodik er mest anvendelig,
hvor bundmaterialet er finkornet, uden større sten.
Ved prøvetagningsserie 4, juli 1975, er der foretaget en kvantitativ indsamling på alle hovedstationerne .
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Alle indsamlede prøver er i felten konserveret i
4 % formalin og hjembragt til VKI's biologiske laboratorium, hvor dyrene er sorteret og overført
til 70 % ethanol, hvorefter de er blevet artsbestemt.
For de kvantitativt indsamlede prøver er dyrene
fuldstændig optalt. For de semikvantitativt indsamlede prøver er der foretaget en hyppighedsvurdering ud fra et afvejet skøn.
I faunaskemaerne, som er udarbejdet på grundlag
af de indsamlede semikvantitative prøver, er følgende antalangivelser benyttet:
1, 5, 10, 25, 50, 75, 100,
250, 500 og 1000.
Der er "rundet op eller ned" svarende til interval
lerne på nedenstående skitse.

1 5 10

25

50

75

100

250

500

1000
(skønnet
antal)

Faunaskemaer og øvrige råmaterialer findes tilgængeligt på VKI.
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3.

VANDKVALITETEN VURDERET VED SAPROBIEGRADSBESTEMMELSE, SAPROBIEINDEX OG ARTSDIVERSITETSINDEX

3.1

GENERELLE SAMMENHÆNGE

Ved anvendelse af Saprobiesystemet bedømmer man et
vandløbs tilstand på grundlag af den tilstedeværende fauna og flora.
Dette kan lade sig gøre, da forskellige dyr og planter stiller forskellige krav til deres omgivelser.
Der vil derfor ved en given påvirkning opstå et
samfund af dyr og planter, afhængige af det givne
miljø.
I et vandløb foregår der imidlertid en selvrensning,
det vil sige bakteriel omsætning af organisk stof
til minerogent stof under iltforbrug. Såfremt der ikke finder andre udledninger sted, vil selvrensningen
forløbe til ende, og artssammensætningen vil på et
eller andet tidspunkt være lig den, der fandtes
før udledningen.
Principperne fremgår af Jensen, /!/,
samt af figur 3.1. Ved at betragte figuren ses, at AB delen
beskriver de fysisk-kemiske ændringer, C delen
beskriver ændringen i mikroorganismerne, og D delen
beskriver ændringen for de større dyr (makroinvertebrater).

Figur 3.1

Efter Hynes (1966).
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Da de forskellige organismer stiller forskellige
krav til deres omgivelser, kan man ud fra sammensætningen fastsætte en forureningsgrad, I - IV,
i nærværende rapport omtalt som den "skønnede saprobiegrad" .
På dette grundlag bygger "Landbrugsministeriets vejledtil bedømmelse af recipienters renhedsgrad (1970)".
I Danmark lægges der ved denne type undersøgelser
oftest mest vægt på makroinvertebratfaunaen, bestående af fladorme, orme, igler, krebsdyr, insekter,
muslinger og snegle.
Det kan nævnes, at en biologisk bedømmelse, baseret på sammensætningen af de organismer, der findes, afspejler påvirkninger, der ligger forud for
selve undersøgelsestidspunktet. I modsætning hertil giver den kemiske analyse kun et øjebliksbillede, svarende til prøvetagningstidspunktet.
En oversigt over begreber, knyttet til saprobiesystemet, fremgår af figur 3,2.
Teorien, der er knyttet til saprobiesystemet, er
opstillet af / 8 / . Vurderingsgrundlaget er planter,
dyr og mikroorganismer. Vurderingsmetoden er
enten skøn eller beregning, I de næste afsnit
gennemgås hovedprincipperne ved de forskellige
metoder.
Resultatet er en angivelse af saprobiegrad eller
et saprobieindex, alt afhængig af den metode, der
har været benyttet.
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SAPROBIESYSTEMET

FLORA

MIKROH
ORG.

FAUNA

— A —

TEORI

BAKTERIER

VURDERINGSGRUNDLAG

— j ^ —

/\
/ \

/

BEREGNING

SAPROBIEINDEX

Figur 3.2

\

SKØN

SKØNNET SAPROBIEGRAD

VURDERINGSMETODE

RESULTATER

Oversigt over begreber i relation til
saprobiesystemet og dets anvendelse.
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3.2

BESTEMMELSE AF SAPROBIEGRAD

Forureningstilstanden i et vandløb er ved saprobiegradsbestemmelsen karakteriseret ved følgende:
Forureningsgrad IV :

Polysaprob

'-

overordentlig stærkt forurenet
Forureningsgrad III:

a-mesosaprob '^
ret stærkt forurenet.

Forureningsgrad II :

3-niesosaprob '-'
ret svagt forurenet.

Forureningsgrad I

:

Oligosaprob

~

praktisk taget uforurenet.
Forureningsgrad IV

Kemisk
er denne zone karakteriseret ved kraftige nedbrydnings- og spaltningsprocesser. Iltforbruget,
udtrykt ved BI^, er derfor højt, og iltindholdet ofte lavt.
Partikulært stof vil sedimenteres, dersom vandhastigheden er ringe, og slammet vil være anaerobt, resulterende i dannelse af jernsulfid, FeS,
svovlbrinte, H^S, og ammoniak, NH^.
Mikrobiologisk
karakteriseres denne zone af, at antallet af bakterier i vandet er stort. De fleste bakterier
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deltager aktivt i nedbrydningen af det organiske stof. Bakterietallet falder dog hurtigt grundet sedimentation. Desuden fortæres bakterier
af protozoer. Lammehaler og svovlbakterier er
eksempler på "kolonier" af bakterier.
Flora
Der er kun få alger, eks.vis Euglena og Oscillatoria sp.
Fauna
"Eristaliszonen"
I denne zone, hvor der kan være en total mangel
på ilt, findes forureningsindikatorer som rottehale (Eristalis) og filterflue (Psychoda).
Disse to organismer lever med fordel på steder,
hvor det organiske stofindhold er stort. Mangel
på ilt i vandet er dyrene ikke påvirkelige af,
da de er udstyret med ånderør. De udnytter således atmosfærens ilt og ikke vandets.
"Børsteormezonen"
En smule ilt i vandet betinger, at børsteormene kan trives, ofte i overordentlige, store
antal. Der tales om forureningsdominanter. Børsteormene kan leve både i forurenet og i rent
vand, men i forurenet vand, på slambund, kan de
optræde i en masseforekomst, som fuldstændigt dominerer faunabilledet. Dette skyldes det rige
næringsudbud i forbindelse med en udpræget tilpasning til at tåle lave iltspændinger. Herved
bliver de næsten ene om at kunne udnytte næringen og undgår deres mere iltkrævende konkurrenter
og fjender.
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"Chironomuszonen"
Ved lidt bedre iltforhold bliver børsteormene
gradvist afløst af endnu en forureningsdominant,
nemlig de røde dansemyggelarver (Chironomider)Disse foretrækker et mere sandblandet substrat
end børsteormene.
Organismer i denne og den følgende zone kan tåle
store svingninger i pH, iltmætning og er forholdsvis tolerante over for ammoniak og svovlbrinte.
Forureningsgrad III

Kemisk
er denne zone karakteriseret ved kraftige oxidationsprocesser både i vandet og i sedimentet.
Iltindholdet kan være ret højt om dagen på grund
af planternes fotosyntese, men kan falde
til meget lave værdier om natten. Ilt er til
stede i så store mængder, at svovlbrinte iltes.
Mikrobiologisk
Bakteriemængden er stadig høj, eventuelt med
forekom.st af lammehaler.
Flora
En rig algeflora, f.eks. af den tråddannende grønalge Cladophora.
Faunaen
mangler deciderede forureningsindikatorer, men
forureningsdominanterne, især Chironomiderne,
udgør stadig en stor del af faunaen. Efterhånden som iltforholdene bliver bedre, begynder
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flere nye arter at optræde. Dette gælder f.eks.
vandbænkebideren (Asellus). På sten findes hundeiglen (Erpobdella). Bønnemuslingen (Sphaerium)
er talrig i sandet bund, samt evt. dove.nfluelarven
(Sialis).
Forureningsgrad II

Kemisk
er denne zone karakteriseret ved mineralisering,
der bevirker et stort indhold af opløste næringssalte. Iltindholdet er generelt højt, dog med
muligheder for stor døgnvariation.

Flora
Mange arter af planter forekommer, og grødevæksten er til tider meget kraftig på grund af de
let tilgængelige næringssalte.
Fauna
Forureningsdominanterne fra de foregående zoner kan findes, men kun i ringe antal. Rentvandsorganismer, der blandt andet er karakteriseret
ved deres krav om højt iltindhold, begynder at
indfinde sig. Antallet af arter er stort i denne zone. Produktionen af organisk stof kan være
meget stor, hvilket kan resultere i, at de forskellige arter optræder i forholdsvis store antal. Faunaen omfatter ofte ferskvandstangloppen
(Gammarus), døgnfluenymfer (især Baétis) og vårfluelarver (bl.a. Hydropsyche).
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Forureningsgrad I

Kemisk
er oxidation og mineralisering helt tilendebragt,
og alt organisk materiale er nedbrudt. Sedimentet er næsten fuldstændig oxideret. Vandet er
klart og iltrigt med små døgnvariationer. Koncentrationen af næringsstoffer vil dog sjældent
nå ned på værdier, svarende til de værdier, der
fandtes før udledningen.
Biologisk
Der er få bakterier. Mængden af alger og vandplanter er aftaget i forhold til zone II, idet
koncentrationen af næringsstoffer er faldet.
Faunaen
består af rentvandsorganismer som slørvingenymfer, døgnfluenymfer og vårfluelarver, der for
hovedparten lever af algebelægninger på planter og sten. Rentvandsorganismer kræver et konstant højt iltindhold.

Karakteristiske forureningsgrader efter saprobiesystemet vil kun optræde under visse ikke ekstreme
forhold.
Hvis en skønnet saprobiegrads vurdering skal foretages, må vandet hverken være for hurtigt eller for
langsomt flydende. Hvis vandet er meget hurtigt
flydende, er det ikke sikkert, at vandets iltindhold ændres ved en organisk belastning. Ved for
langsomt flydende vand kan der optræde faunaelementer
fra damme eller søer, og det for vandløb karakteristiske forureningsbillede vil udviskes.
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Der er forureningsformer, hvor saprobiesystemet
ikke er anvendeligt, nemlig:
Mekanisk forurening
Herved forstås udledning af uopløselige stoffer som
ler, sand og træfibre. Mekanisk påvirkning-kan ændre
bund og lysforhold.

50 ^

MEKANISK FORURENING

(Omregnet e f t e r Mac K e n t h u n ,

1969).

Kemisk forurening
Herved forstås udledning af giftigt virkende stoffer . Den for vandløb værst tænkelige konsekvens
heraf er, at faunaen på en strækning udryddes helt
En mere moderat toxisk udledning kan bevirke en
generel reduktion i antallet af organismer. Både
arts- og individantallet kan reduceres.

TOKSISK (KEMISK) FORURENING
(Omregnet efter Mac Kenthun, 1969) .
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Det bemærkes, at den organiske forurening i praksis er den almindeligst forekommende. Yderligere
er de fleste danske vandløb af en sådan karakter,
at saprobiesystemet lader sig anvende med omtanke.

3.3

BEREGNING AF SAPROBIEINDEX

En mere objektiv bestemmelse af forureningstilstanden i et vandløb kan foretages ved beregning af
saprobieindex. Den anvendte beregningsmåde er udelukkende baseret på makroinvertebrat-faunaen og vil
ikke påvirkes - som ved den skønnede saprobiegrad - af
det visuelle indtryk på en given lokalitet.
Beregning af saprobieindex

Saprobieindex s^, i = I, li, iii iv
For hver af de betragtede arter er det vurderet, i
hvilke saprobiegrader arten oftest forekommer. For
hver art fordeles 10 points på de 4 saprobiegrader.
Har arten en bred økologisk forekomst, vil de 10
points være fordelt ligeligt, har arten derimod en
smal økologisk forekomst, kan alle 10 points være
samlet på en enkelt saprobiegrad.
Tabel 3.1 giver saprobieværdier for nogle arter.
Indikatorværdi G
Nogle arters forekomst giver særlig stor information om en lokalitets forureningstilstand, idet
de altid er til stede i forbindelse med en bestemt
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forureningsgrad. Efter at have indført begrebet
indikatorværdi G i intervallet 1 - 5 kan visse arter tildeles en G-værdi, der angiver, i hvor høj
grad en given art er anvendelig som indikator for
en given forureningsgrad. Jo nærmere 5 en arts Gværdi er, jo bedre indikator er arten.
Der kan således opstilles 2 saprobieindex:
^inc.G °5 ^exc.GDet grundlæggende system er beskrevet af /lO/,
med hensyn til størrelsen af saprobievægten og indikatorværdi for de enkelte arter. Disse kan dog
ikke ukritisk overføres til danske forhold, bl.a.
fordi dyregeografiske og klimatiske forskelle kan
gøre sig gældende.
De i denne undersøgelse anvendte saprobievægte og
indikatorværdier er tilpasset danske forhold.
I bilag 1 er angivet værdierne for samtlige fundne arter.

°
Forureningsindikatorer

Forureningsdominanter

Rentvandsdyr

II ^i

^11

^III

^IV

Eristalis (rottehale)

5

II

10

Psychoda (filterflue)

5 li

10

Tubificidae (børsteorme)

1

3

6

1

5

4

Asellus (vandbænkebidder)

4 II
5 II
5 II

2

8

Gammarus (tangloppe)

3

II 4

5

1

Leuctra (slørvinge)

2

II 3

5

2

Protonemura (slørvinge)

5

l| 9

1

Ephemera (døgnflue)

3

11 5

4

1

II 2

6

2

II

7

1

Chironomus (dansemyg)

II

Indiferente
former

Corixa (rygsvømmer)

1

Platambus (vandkalv)

1
Tabel 3.1

II 2

Eksempler på indikatorværdi G og saprobievægt Sj, S3.3., s j ^ ^ og s-j.^.
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Antal individer af hver art n:
Ud over saprobieværdi og evt. indikatorværdi kræves oplysning om den hyppighed, hvormed de enkelte arter forekommer. Denne oplysning kan forekomme enten direkte som antallet af hver art n^^^^
eller de skønnede antal i^j-giativ*
For hver art dannes produktet P^ = n G s^, hvilket
resulterer i 4 tal for hver art:

^I

—

^11

=:

p

=

III
^IV

=

n G ^I
n G ^11
n G ^III
n G ^IV

Dernæst summeres hver for sig P^, P^-j-, P j u og Pjy
for de fundne arter på stationen: L P-j., I Pjjr
Z Pjjj og Z P^^.
Man kan nu udregne saprobieindexet, der er middelvægtet, som følger:

Den subjektive bedømmelse i forbindelse med beregningen findes i fastlæggelsen af saprobieværdierne
s-^, s-^^, Sjjj og s-^^ for hver art.
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Eksempel
For en tænkt station er faunaens sammensætning følgende:
Tubifex, n

., ^. = 500, G = 4
relativ
'

Chironomus tummi, n

-, . . = 50, G = 5.
relativ
'

=1

^11

Tubifex

0

1

3

6

Chironomus

0

1

5

4

"iv

^III

P^ = n G s^, hvor i = I, II, III, IV, udregnes nu:

p

Tubifex

P

I

^I

500 - 4 * 0

500 - 4 - 1

500-4-3

500 • 4 • 6

50-5-0

50-5-1

50-5-5

50 . 5 • 4

Chironomus

X P

inc.G

= 0

Z P^^ = 2250

III

I P^^^ = 7250

^V

Z P

= 13000

= 1 • o + 2 - 2250 + 3 • 7250 + 4 - 13000
O +
2250 +
7250 +
13000
3,5 ~ III - IV.

Tilsvarende beregninger kan foretages uden indikatorværdien G, man får da S^^^ _. Beregningsmæssigt
exe . LI
svarer dette til, at G .i de anførte formler overalt
tildeles værdien 1.
Tolkningen af saprobieindex

kræver en vis baggrunds-

viden. Således må det ud fra en subjektiv vurdering
af artslisterne afgøres, om resultaterne er rimelige.
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S.

^inc.G

-værdiernes betydning fremgår af nedenstående
1,0 — 1,5

^-

I

1,5 - 1,8

--

I - II

1,8 - 2,3

--

II

2,3 - 2,7

-

II - III

2,7 - 3,2

--

III

3,2 - 3,5

^-

III - IV

3,5 - 4,0

-

IV

De viste korrelationer mellem S.
^ og den
skønnede saprobiegrad udtrykt ved tallene I IV, er eftervist ved bedømmelse af de indsamlede
prøver,

'5,^

ARTSDIVERSITETSINDEX

Saprobieindexet, S.
, der bygger på saprobiesystemet, kan kun anvendes på lokaliteter, hvor saprobiesystemet har gyldighed.
På andre lokaliteter kan udnyttes mere generelle
index, som f.eks. diversitetsindex, om hvilket kan
siges, at det beskriver antallet af forskellige arter i relation til det totale antal individer i et
samfund.
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Normalt gælder det, at samfund udsat for stress,
som f.eks. forurening, får et lavere diversitetsindex.
Ref- Margalefs samfunds diversitetsindex /11/

Dette kan udtrykkes med formlen:

hvor

d
^

^

ts - 1)
In N

S

=

antallet af arter

N

=

det totale antal individer

Dette index, d, tager ikke hensyn til det relative
antal af individer fordelt på arterne, hvorfor to
vidt forskellige fordelinger kan give samme indexstørrelse.
Ydermere er dette index afhængigt af prøvestørrelsen.
Ref. Shannon - Weaver diversitetsindex /12/

Dette index, der er udviklet inden for informationsteorien, er sværere at beregne, men det indregner
den relative hyppighed af de fundne arter. Yderligere er det mindre følsomt over for prøvestørrelsen.
Det udregnes

af formlen:
S

H
hvor

=

« I

n.
^

log2

n.
-^

n. = antallet af individer af den i i'te art
N

= det totale antal individer af alle arter

S

= antallet af arter
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Shannon - Weavers index er velegnet til at gengive kvantitative forskelle, individforskydninger,
mens Margalefs index udelukkende viser kvalitative ændringer.
Redundancen

Redundancen er et udtryk for dominansen af en eller flere arter i en prøve.

R (enhed %) udregnes efter formlen:

hvor

R

=

100 (1 - H/log2 S)

H

== Shannon - Weaver index

S

=

antal arter

I en prøve med masseforekomst af enkelte arter, v
R blive relativ stor. R kan maksimalt antage værdien 1, eller som her 100 %.

-

i|.
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VURDERINGER

Af hensyn til sammenligneligheden mellem Gudenåundersøgelsens resultater og amternes saprobieundersøgelser, udført i 1971 - 72, er der lagt størst
vægt på saprobiegradsbestemmelsen, udført efter
landbrugsministeriets vejledning af 1970. Vurdering
af anvendeligheden af de øvrige indices er foretaget ved sammenligning,
Visse steder vil en angivelse af en bestemt saprobiegrad være fejlagtig. I disse tilfælde bliver
faunasammensætningen kommenteret og anvendelse
af andre indices diskuteret.
En årstidsvariation er konstateret på baggrund af
faunalisterne. Det er vurderet, om disse variationer afspejles i de opstillede saprobieangivelser.
Der er udført en vurdering af sammenhængen mellem
den skønnede saprobiegrad og belastningen med spildevand .
De foretagne vurderinger er sammenfattet i en beskrivelse af de større vandløbsstrækninger.
Materialet, der er benyttet ved vurderingerne, består af kort over den skønnede saprobiegrad samt lister over de beregnede saprobie- og artsdiversitetsindex, jvf. bilag 3 og 4.
I afsnit 3 er redegjort for principperne ved beregningerne af saprobieindex. En liste over invertebraternes saprobieværdier findes i bilag 1. Værdierne anført i denne liste repræsenterer en tilpasning efter danske forhold. Det til grund liggende
system findes beskrevet af, /9/,

4.1

SAMMENLIGNING MELLEM DEN SKØNNEDE SAPROBIEGRAD OG DET BEREGNEDE SAPROBIEINDEX

Af de beregnede saprobieindices

S

^ og S.
exe.G
^
inc.G
viser S-iv,c G ^^^ bedste overensstemmelse med
den skønnede saprobiegrad. Overensstemmelsen er god
i området fra grad I - II til grad III indenfor
0,25 enheder. Der findes ingen stationer, hvor den
skønnede saprobiegrad er mindre end I - II. Kun
på tre stationer er forureningsgraden større end
III - IV. Her er uoverensstemmelsen op til 0,8.
En gennemgang og vurdering af materialet godtgør,
at en bedre overensstemmelse mellem skønnede saprobiegrader og beregnede saprobieindices i området
> grad III kan opnås ved at ændre indikatorværdierne for følgende grupper:
Tubificidae
Tubifex tubifex
Limnodrilus sp.
Chironomider
Chir.plumosus
Chir.thummi
Simulium sp.
Gammarus pulex
Ændringer af forureningsdominanternes indikatorværdier forbedrer kun delvis overensstemmelsen mellem
skøn og beregninger. Et større kalibreringsarbejde
ville være nødvendigt, såfremt et fuldkomment sammenfald af resultater fra den skønnede saprobiegradsbestemmelse og det beregnede saprobieindex skulle
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etableres. Et sådant kalibreringsarbejde ligger
uden for nærværende undersøgelses rammer. Det må
konstateres, at der er tale om to forskellige metoder og dermed to forskellige resultattyper. Det
bemærkes, at de to typer resultater divergerer på
stationer, hvor saprobiesystemet kun kan anvendes
med forbehold.
Artsdiversitetsindex

Ved vurderingen af materialet fra nærværende undersøgelse er der ikke fundet nogen overensstemmelse
med saprobiegraden og artsdiversitetsindex. Der
kunne forventes en vis korrelation mellem høj artsdiversitet og en lav saprobiegrad, da lav iltkoncentration ofte medfører lav artsdiversitetsindex
og høj saprobiegrad. Andre faktorer end opløst ilt
influerer imidlertid på artsdiversiteten. Af faktorer, der påvirker artsdiversiteten, kan nævnes
bund-, strøm- og substratforhold. En lav saprobiegrad kan derfor godt forenes med lav artsdiversitetsindex.
For at kunne uddrage korrelationer mellem saprobiegrad og artsdiversitetsindex kræves der derfor,
ud over artslister, informationer om forhold som
f.eks. substrat og strømforhold. De informationer,
der foreligger i forbindelse med. denne undersøgelse, er ikke tilstrækkelige til at vurdere anvendeligheden af artsdiversitetsindex ved vurdering af
vandløb.
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Andre vurderingssystemer

I forbindelse med Gudenåundersøgelsen er den biologiske vandkvalitet vurderet ved anvendelse af saprobiesystemet i form af en skønnet og en beregnet saprobiegrad samt ved hjælp af artsdiversitetindex.
Der findes imidlertid andre vurderingssystemer, og
det kan være vanskeligt af afgøre, hvilke der er mest
velegnede, idet det dels afhænger af formålet med en
given undersøgelse, samt i høj grad af, hvem der udfører den.
Det har ikke ligget indenfor denne undersøgelses rammer at afprøve og vurdere et større antal systemer
indbyrdes, men det tilvejebragte råmateriale i form
af faunalister i forbindelse med denne undersøgelse
er så omfattende, at det vil være velegnet til fortsatte aktiviteter med hensyn til at vurdere egnede
vurderingssystemer.
Det ville f.eks, være nærliggende at afprøve det
i England hyppigt benyttede TRENT-index, /13/,
som formentligt ville kunne tilpasses danske forhold.
Sammenligning mellem tilstanden 1971-72 og Gudenåundersøgelsen 19 73-75

Tilstanden i 1971-72 afviger ikke væsentligt fra den
fundne tilstand i forbindelse med Gudenåundersøgelsen
1973-75.
Ved Gudenåundersøgelsen er der fundet lidt flere lokaliteter med forureningsgrad > III, men samtidig også flere
med graden < II,
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Dette kan - udover at de er foretaget på forskellige tidspunkter - skyldes, at amtsvandvæsenerne ved
deres undersøgelse opererede med hele saprobiegrader,
hvorimod der i forbindelse med Gudenåundersøgelsen
er benyttet mellemgrader, det vil sige halve og kvarte grader. Sidstnævnte inddeling vil derfor kunne give et mere nuanceret billede af forureningstilstanden.

Billede 1.

Salten å før Katrinedal,

