Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006

Harasjön
Sjöuppgifter Harasjön
Koordinater (X / Y):

632231 / 136476

Höjd över havet (m):

163

Län:

Halland (13)

Sjöyta (ha):

61

Kommun:

Gislaved & Hylte

Maxdjup (m):

9

Vattensystem (SMHI):

Lagan (98)

Medeldjup (m):

2,3

Sjöbeskrivning
Harasjön ligger i en omgivning bestående
av kulturmark och skog. Sjön är grund,
långsmal med stora vegetationsrika grundområden. Sjöns djupare partier inskränker
sig till en liten djuphåla med ett maxdjup
på knappt 7 meter. Vegetationen i sjön
utgörs av glesa vass- och sävruggar samt
rikligt med näckrosor, slingeväxter och
kortskottsväxter i vikarna. Sjön är klart påverkad av försurning. Sedan vattenkemiska
mätningar påbörjades 1983 har pH-värden
under 5 uppmätts i stort sett varje år och
alkaliniteten har varit nära 0 mekv/l (SLU
2006). Vattnets är därmed surt och saknar
buffertkapacitet (Wilander 1999).

Fisksamhället
Vid provfisken fångas regelbundet abborre
och gädda. Enligt muntliga uppgifter fanns
det tidigare mört i sjön men arten försvann
under 1960-talet som en följd av en tilltagande försurning.

Klassificering enligt nya
bedömningsgrunder (EQR8)
Vid 2006 års provfiske klassades den
sammanvägda bedömningen som ”måttlig
ekologisk status” (gul). Även vid de tidigare
provfisketillfällena har den sammanvägda
bedömningen oftast bedömts som ”måttligt
god status”. Ju närmare 1 p-värdet är för en
indikator desto närmare referensvärdet är
provfiskeresultatet. Flera av indikatorerna
indikerar en tydlig avvikelse från referensvärdet. Z-värdena visar om avvikelsen
är ”för mycket” (positiva värden) eller ”för
lite” (negativa värden) jämfört med referensvärdet. Antalet arter var färre, antal
samt diversiteten för antal och för biomassa
var lägre än förväntat. Medelvikten och andelen fiskätande abborrar (piscivorer) var
däremot högre än jämförvärdet.

Nyheter år 2006, utförda åtgärder eller
frågor som följs med särskilt intresse
–

Fisksamhällets
utveckling under provfiskeserien
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Antal (t v) och vikt (t h) per bottennätsansträngning för abborre vid de olika provfisketillfällena i Harasjön. Tidsserien börjar 1994 vilket
var det första året som de nordiska näten började användas vid provfiske. Fångsten är korrigerad efter areaandelen av olika djupzoner.

EQR8 Harasjön 2006
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Storleksfördelningen av abborre vid provfisket år 2006 i
Harasjön.
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Klassificering av provfiskeresultatet enligt EQR8 vid provfisket
2006. Figuren anger p-värden och ju närmare 1 desto närmare
referensvärdet är provfiskeresultatet. Den sammanvägda
bedömningen anger bedömningen av sjöns ekologiska status.
Blå färg innebär ”hög ekologisk status”, grön färg ”God ekologisk
status”, gul färg ”Måttlig status”, orange ”otillfredsställande status”
och röd färg ”dålig status”. Enligt vattendirektivet ska alla sjöar
uppnå minst god ekologisk status.
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Z-värdena visar om avvikelsen för respektive indikator är högre
(större än 0) eller lägre än referensvärdet (mindre än 0). Om
Z-värdet är nära noll överensstämmer provfiskeresultatet med
referensvärdet.

Figuren visar hur den sammanvägda bedömningen (EQR8)
varierat mellan de olika provfisketillfällena i Harasjön. Den
streckade linjen anger gränsen för ekologisk status.
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