7. Livet p søbunden og
langs bredden
Sobunden og omrAdet langs bredden
rummer mange typer af organismer. Der
er reprcesentanter fra de fieste af de ml
kroorganismegrupper, vi allerede bar
stiftet bekendskab med I vandmassen.
Men pA de faste overfiader og nede I sedi
mentet lever der bare nogle andre arter.
Livet og omscetningen pA de faste
overfiader er imidlertid vanskeligere at
undersoge og scette tal pA, fordi arternes
hyppighed og aktiyitet cendrer sig meget
fra sted tll sted og I tidens lob. Dyrene
og planterne pA oversiden og undersiden

af en sten er meget forskellige. Og livet
pA et ungt og et gammelt blad er ogsA
forskelligt med smA encellede alger pA de

unge blade og en overvcekst af arter med
lange slimstilke pA de gamle. I miniature
ligner det unge blads bekegning ncesten
plantedcekket pA en nyhig braMagt mark
med smA urter, mens bekegningen pA de
gamle blade kan sammenhignes med ye
getationen pA en gammel brakmark, der
er sprunget I skoy. Derimod er !ivet
mere ensartet og lettere at undersoge I

de frie yandmasser, som hele tiden blan

des sammen, sA eventuelle forskelle ud
viskes.

Ud over det mikroskopiske liv lever
der storre planter og dyr pA sobunden
og langs bredden. Planterne kan pga.
storrelsen cendre de fysiske betingelser
og skabe deres eget miljo. De kan dcem
pe bolgeslaget og stabilisere bunden og
dermed tilbyde lie, levesteder og store
overfiader for smA organismer. Fiskene
kan ogsA pAvirke forholdene I vandet, f.
eks. ved at rode op I bunden og gore
vandet grumset. Bceveren, som blev mdfort i Danmark 1 199-9, kan pAvirke ml!
joet scerhig meget, nAr den bygger them
ninger og stuver vandet op. Skove med
mange bcevere er sumpede langs vand
lob og omkring soer. Bceverne er det
bedste eksempel I naturen pA en biolo
gisk entreprenor, fordi den cendrer miljo
et og !ivsbetingelserne for utallige arter
uden direkte at cede dem eller blive cedt
af dem. Men sehv smAdyr som mushing
er, insektharver og orme kan pAvirke de
res egne og naboernes livsbetingelser
ved at pumpe vand og grave gange.

Planter ved bredden og under vandet
Sum ppla nter
I overgangszonen mellem land og vand
vokser sumpplanter figur 6.1. De vok
ser I de fugtige omrAder pA land tcet ved

sobredden, hvor grundvandet stAr hojt,
og de breder sig ud I soen ill dybder pA
1,5-2,0 m. De bar rodderne I den iltfrie
sobund, mens stcengher og blade stikker
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Figur 7.1. Tagromene bhiver storre og st5r tttere p5 en nmingsmig sobund end p5 en san
det, nringsfattig sobund, som det fremg5m at Fumesoens bred tom nmingsberigningen be
gyndte A: Sm ca. 1900 09 ettem B: 1995. Foto C. Wesenberg-Lund og Finn Pedersen.

op i luften. SA de bar bAde fordelen af at
kunne udnytte luftens kuldioxid og soens vand. PA en nceringsrig bund udylk
her de derfor meget hoje og tcette be
stande med en hoj Arlig produktion
1.000-2.500 g torstof pr. m2, som hg
ger pA !inie med produktionen I skove
figur 7.1. Pa en nceringsfattig sand
bund er rorsumpen derimod lay og
spredt, og produktionen er lille.
Herhjemme kan vi finde omkring
100 forskellige plantearter I rorsumpen.
De vigtigste store arter er tagror, ror
grces, hoj sodgrces, enkelt og grenet
pindsvineknop samt bredbladet og
smalb!adet dunhammer. Men tIl listen
kan man ogsA foje arter af dueurt, liebe
blomster og skcermplanter samt langbla
det ranunkel og gu! iris med de smukke
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gu!e blomster figur 7.2. P!anterne mA
vcere I stand til at overleve de iltfrie forhold ved sobunden, og de bar derfor vel
udvikhede indre luftkanaler ii! transport
af ill. Hos fiere arter bar man pAvist en
egentlig ventilation, som man ogsA ken
der det fra Akander boks 7.1.
Sivbukkelarver skaber sig et scerligt
levested I sumpplanternes og Akander
nes luftkanaler. Disse larver lever pA
rodderne af bl.a. gul iris, hoj sodgrces og
dunhammer dybt begravet I den iltfrie
sobund. De skaffer sig energi ved at suge
saft af planterne, da de bar hovedet bo
ret md sikarrene, som transporterer
sukker og aminosyrer fra bladene dl
rodderne figur 7.3. De bar endvidere
boret en udvcekst pA bagkroppen md
roddernes luftkanaler. PA spidsen af ud

LiveI pa 5cibuidrn 09 angs orejdei

Boks 7.1. Indre vind i kander
En Akande bar ofte 4-6 flydeb!ade pA
vandoverfiaden, som via 1-3 m lange
bladstilke er forbundet med de store
jordstcengler og rodder I det iltfrie
mudder I sobunden. Planten bar !uft
kanaler I b!adstilkene.
Afstanden gennem bladstilkene fra
overfiaden til jordstcengler og rodder I
sobunden er alt for stor dl, at de sidst
ncevntes iltkrcevende stofskifte kan
dcekkes ved diffusion. J. Daceys studier
1981 bar vist, at der opbygges et
overtryk I de yngste blade, der driver
en massestrom af luft gennem plantens luftkanaler ned I jordstcenglen og
retur ti! de celdste blade, som er I tryk
ligevcegt med den omgivende atmo
sfcere figuren. Luftstrommen kan
vcere pA 1,5 liter I timen, og hastighe
den I bladstilkenes luftkana!er kan nA
0,5 m pr. minut.
Luftstrommen sky!des ren fysik.
Det er Solens opvarmning afbladene
og vanddampes tryk i den dampmcet
tede atmosfcere i bladenes !uftrum, der
skaber et svagt overtryk. I de yngste
blade findes en finporos adskl!!else
mellem en del af luften I bladet, som
stAr i god kontakt ti! atmosfceren via
spalteAbningerne og en anden de! af
luften I bladet, der bar god kontakt til
luftkanalerne I bladstilken. De fine po
rer 0,1-0,5 tusindedele mm gor det
muligt at opbygge et samlet overtryk
pA 0,002-0,003 atmosfcere pA den varme side pga. luftens udvide!se og stor
re vanddamptryk ved oget temperatur.
Dette tryk ventileres ned gennem
bladstihken og ikke gennem de fine po
rer, mens der godt kan diffundere ny

ilt- og kvcelstof md I bladet til dcekning
af tabet, fordi de to gasser hver for sig
bar et mindre partia!tryk I bladet end I
atmosfceren. De celdste blade bar udvi
det sig, sA de bar mistet den finporose
adski!lelse og stAr i trykligevcegt med
atmosfceren. Det er a!tsA trykfaldet pA
0,002-0,003 atmosfcere fra de smA
unge blade til de store gamle blade,
som driver luftstrommen gennem
planten.

Ventileringen hos Skandem gSr tra de yngste bla
de til jordstnglen 09 metur til atmostmen via
de ldste blade. Efter Dacey 1981.
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Under luftstrommens bevcegelse
gennem planten forbruges noget af 11ten I luften, og der ti!fores kuldioxid
pga. respiration I planten og den om
givende sobund. Der tilfores ogsA methan sumpgas, der stammer fra bak
teriernes nedbrydningsprocesser i den
iltfrie mudderbund. I nceringsrige soer
og damme, der er tcet dcekkede af
Akander, kan der faktisk ske en betyde
lige afgasning af methan til atmosfce
ren via Akanderne.

Figur 7.2. Den indre del at romsumpen I nwringsrige
soer kan vere rig pS store blomstrende urter s5som
guI iris toto, langbladet ranunkel, l5dden og dunet
dueurt og skwrmplanter. Foto Finn Pedersen.
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Mange sumpplanter som dunham
mer, hoj sodgrces, rorgries og tagror
oplever huftventilering gennem planten, men md- og udstromningsAb
ningerne er sjce!dent sA veldefineret
som hos Akanderne. Sumplanter med
et stort rodnet krcever en hoj yentile
ring, og der synes at vcere en sam
menhceng mellem venti!eringen og
evnen tIl at vokse pA stor dybde og pA
en bund med et scerlig stort iltfor
brug.

vceksten udmunder sivbukkens luftfyldte
trachésystem, sA den er forbundet med
phantens luftkanaler og kan skaffe sig Ilt
ad denne vej. Levestedet er ncesten risi
kofrit, da ingen storre rovdyr kan leve I
den iltfrie mudderbund, men til gen
gceld vokser larverne langsomt. Larver
udviMet fra ceg lagt I forsommeren nAr
at blive voksne om sommeren et Ar sene
re. Larver fra ceg lagt I sensommeren mA
blive pA rodderne I ncesten to Ar, for de
bar vokset sig tilstrcekkehigt store tIl at
forpuppe sig og blive voksne. De flyven
de siybukke bar smukke metalfarver I
modscetning til de maddikeagtige larver.
PA beskyttede steder bliver rorsum
pen ofte hojere og tcettere end pA steder,
der er eksponeret for bolger. Til gengceld
vokser rorsumpen ofte ud til storre dyb
der pA de eksponerede steder, idet sedi
mentet her er mere grovkornet og bar
bedre iltforhold end pA beskyttede ste
der. PA store dybder er det nemlig trods
luftkanalerne Ct problem for rodderne at
fA tilstrcekkeligt med Ilt til at overleve,
fordi der er langt op til overfiaden, og
fordi planterne under opspiringen om
forAret er belt afskAret fra kontakten til
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Figur 7.3. Larvem og pupper at visse sivbukarter
lever p5 rødderne at sumpplantem I den ihtfrie sø
bund, hvom de suger naming Ira plantens led
ningsvav 09 tSr lit fma dens luftkanaler. Dc voks
ne tlyvende insekter til venstre ham flotte gule,
gmonne dIem rode metalfarver. Tegning til venstre
Jakob Sunesen, ovenfom Boving.

luften. NAr planten stAr belt under vand,
mA rodderne Mare sig med den Ilt, som

og blive vandfyldte, sA iltforsyningen
stopper og rodsystemet dor. De mere

bhiver tilfort fra vandet, eller som planten selv producerer ved fotosyntesen.

nceringsrige strA lever ogsA kortere, da

Phanterne kan forst ventilere luftkanaler
ne, nAr de bar opnAet kontakt med at
mosfceren.
I storre soer kan rorsumpen ncesten

oges. Problemet med bortdoen af tagror

mangle pA steder med stcerkt bolgeslag
og isgang om vinteren. Rorsumpen be
grcenses ogsA af graisning pA steder,

des muligvis, at iscer de hojere vinter

hsior kvatget bar adgang helt ned tIl
soen. Endelig bar vi enkelte steder ophe

vet massedod af tagror, som tilsynela
dende bar forbindelse med soernes eu
trofiering. Er der rigeligt med kvcelstof I
sobunden, vokser tagror hurtigt, men ill
gengceld bliver strAene mindre stive og
er derfor mere tilbojehige til at kncekke

risikoen for bakterie- og svampeangreb
er kun et lokalt problem herhjemme,
men et stort problem under varmere
himmelstrog I Mellemeuropa. Det skyl
temperaturer oger strAenes nedbryd
ning pga. svampe og bakterier, samtidig
med at de underjordiske dele stiller
ogede krav tIl iltforsyningen for ikke at
do og rAdne.

Flydebladsplanter
I soernes vige og I damme vokser flyde
bladsplanter som gul og hvid Akande,
svommende vandaks og vandpileurt
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Figur 7.4. Naringsrige, lay
vandede soer em ofte tat be
voksede med Skander. Dem to
regSr en iivhig iuftventiiering I
Skandemne. Med luttstrommen
tomes lit ned til redder og jomd
stanglem I den iltfmie sobund,
mens kuldioxid og methan to
mes med meturluften op I luften
over soen. Foto Ole Pedemsen.

uden for rorsumpen figur 7.4. I lay
vandede smAsoer kan de dcekke det meste af vandoverfiaden. I damme er de
fritsvommende arter af andemad, frobid
og vandrollike almindehige. Krebseldo er
sjceldnere, men vokser I smA lavvandede
damme under tilgroning. Da disse plan
ters by er begrcenset til vandoverfiaden,
udnyttes lyset ikke ncer sA effektivt som I
rorsumpen, og Arsproduktionen er normalt kun 250-500 g torstof pr. m2 selv i
taitte bestande.
I Danmark lever der fcerre end 15 fly
debladsarter, men under varme himmel
strog er denne plantetype rigere pA arter,
og den udgor ofte et problem, fordi den
belt kan dcekke den fie vandoverfiade
og forhindre sejlads og vandets frie lob. I
troperne bekcemper man intensisrt vand
hyacint og forskellige vandbregner med
sprojtegifte og udsaitning af insekter, der
kan cede planterne. I Australien, Sydafri
ka og USA’s sydstater bruger man store
belob pA at bekcempe fiydeb!adsplanter,
der er blomstret voldsomt op pga. eutro
fiering og invasion af arter fra fremmede
verdensdele.
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Herhjemme moder vi problemet
med opblomstring af fiydebladsplanter I
nceringsrige damme, der ofte vokser belt
til I andemad. Arterne liden, tyk og stor
andemad fiyder able pA vandoverfiaden
og kan til tider dcekke vandet I et tcet
tceppe, sA vandet nedenunder bliver
koldt, morkt og iltfattigt figur 7.5. Da
andemad ikke er rodfcestet og derfor op
tager able nceringssahte fra vandet, be
gunstiges de I scer!ig grad af nceringsrigt
drcenvand fra markerne, afiob fra huse
og sta!de, ebber af andeopdrcet, fordi an
deekskrementer beriger vandet. Vil man
begrcense andemads udviMing, mA man
skygge dammen, men det er tibsynela
dende mere effektivt at stoppe nairings
rige tibbob og andeopdracit. Sebv dette er
dog ikke altid nok, fordi der kan vaire
store nceringsmcengder I mudderet, som
derfor mA renses op og fjjernes. Det er
svcert at bekcempe andemaden meka
nisk, da den under scerligt gunstige for
hold kan fordobbe mcengden I bobet af
to-tre dage. 1 m2 andemad kan derfor
vokse tIl 1000 m2 andemad pA 20-30
dage om sommeren.

Livet pa sctbunden og ngs breddei

nodvendigvis produceres ved fotosynte
sen, som er begr2enset af lysmengden
og den er netop ringe pa store vanddyb
der. Mosser og kransnilalger sparer ud
giften til underjordiske dele og produce
rer udelukkende gronne dele, der kan
udnytte lyset. I kiarvandede søer nukkër
lyset ned under springlaget, og det er
muligvis en medvirkende forkiaring pa
mønstret, da visse kransnálalgearter og
mosarter bedre kan vokse i det kolde
bundvand om sommeren, end blomster
planterne kan. Der er eksempler pa, at
vandaksarter stopper vksten prcist
ved overkanten af springlaget, hvor de
moder et brat fald i temperaturen. Der
er ogsá eksempler pa, at blomsterplan
ternes dybdegrnse i en og samme so
veksler noget fra fir til flr, nflr springlaget
endrer beliggenhed, mens lysforholdene
forbliver uendrede.
Hos blomsterplanterne vokser vand
skudsplanter sedvanligvis til storre dyb
de end rosétplanter figur 7.6. Vand
skudsplanter bar navn efter de lange
stngler med blade, der skyder op i
-

Figur 7.5. Nringsrige sm5damme er tit dkket af
liden andemad. AndemadsbeIgning forhindrer for
syningen med lys 09 lIt til vandet nedenunder. Foto
Kirsten Christoffersen.

Undervandsplanter
De rodftestede blomsterplanter vokser i
nutidens kiareste danske soer ud til 5-7
m’s dybde. Mosser og kransnálalger vok
ser ud til endnu større dybder 7-11 m i
Mart vand. I soer med ukiart vand er
dybdegrnserne meget mindre, og der
optrder ingen systematiske forskelle
mellem de tre plantetyper. Den nedre
dybdegrnse er bestemt aflysforholde
ne og følger nogenlunde sigtdybden fi
gur 7.6.
Der er som n2evnt en tendens til, at
kransnâlalger og iser mosser i kiarvan
dede søer vokser dybere end blomster
planter. Blomsterplanter har rødder,
som kraver energi lii bade produktion
og vedligeholdelse. Denne energi ma
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Figur 7.6. KransnIaIgers, mossers, rosétplan
ters 09 vandskudsplanters dybdeudbredelse i
tempererede søer som funktion af sigtdybden.
Efter Middelboe og Markager 1997.
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Rosétplanternes blade sidder i en sfl
kaldt rosét pa en kort stngel- deraf
navnet figur 7.8. Denne vkstform fin
der man f. eks. hos liden siv og sekshan
net bekarve samt strandbo og tvepibet
lobelie. Stnglen og rodnettet udgor ofte
en stor andel af den samlede plantevgt.
Hos lobelie er bladene korte og tykke 12 mm, og stngel plus rodder udgor ca.
halvdelen af den samlede plantevoegt.
Vandskudsplanterne bar sdvanligvis
tynde blade 0,08-0,25 mm, som bestflr
af mellem 2 og 10 cellelag. Bladene bar
en ganske tynd kutikula pa brokdele af
en tusindedel mm og er et levn fra deres
landlevende forfiedres kutikula. Kutiku
laen er den sammenhengende hinde af
fedtstoffer, som bekkeder landplanternes
overfiader og mindsker fordampningen
og beskytter mod indtr2engning af syg
domsfremkaldende bakterier og svampe.
Figur 7.7. Glinsende vandaks er pragteksemplaret
blandt danske vandaksarter. Den vokser i klarvande
de, kalkrige søer, hvor planten buyer 2-3 m høj og
bladene 15-20cm lange. Foto Finn Pedersen.

vandet figur 7.7. Rodnettets masse er
lille i forhold til stnglernes og blade
nes og udgor ofte blot 5-20 % af den
samlede p1antevgt om sommeren. De
storste arter kan vokse mere end 2 m op
i vandsojlen og placerer dermed lovet
under gunstige lysforhold tettere pa
vandoverfiaden. De fleste arter lofter
blomsterne op over vandoverfiaden,
hvor bestovningen sker vha. insekter el
ler vinden, som det er tilfieldet hos
vandranunkler, tusindblad og de mange
arter 1 vandakssliegten og skebladfamili
en. Hos skegten havgres bestoves blom
sterne af pollen, der flyder pa overfia
den, og hos vandkrans bestoves blom
sterne under vand.
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Figur 7.8. Rosétplanten tvepibet lobelie vokser p
sandbunden I nringsfattige søer, og den overlever
tørlgning om sommeren. Bladene fr en tykkere
kutikula 09 danner ikke spalte5bninger, s planten
m fortsat have kuldioxid via rødderne I søbunden.
Foto Finn Pedersen.

-

Planter, der lever under vand, bar selv
folgelig ikke normalt behov for at be
skytte sig mod fordampning, men det
bar de, hvis de tilfldigt blotkgges. Ku
tikulaen kan ogsfl fortsat tjene som be
skyttelse mod bakterie- og svampean
greb pa blade under vand.
Med henblik pa at optage nringssal
te og uorganisk kulstof fra vandet er det
vigtigt, at vandplanternes kutikula er
tynd og gennemtrnge1ig. Alle vand
planter udnytter oplost kuldioxid, men
mange af vandskudsplanterne er tillige i
stand til at udnytte bikarbonat, som findes i ca. 100 gange hojere koncentratio
ner i kalkrigt vand. Der er udvikiet for
skellige energiknevende metoder til at
udnytte bikarbonat, og nogen af dem er
knyttet til aktiv transport af brintioner
og kalciumioner boks 7.2. Nettoresul
tatet af bikarbonatudnyttelsen er, at kul
stof bliver indbygget i nyt organisk stof
ved fotosyntesen, mens basiske hydro
xylioner frigives som et restprodukt.
Hos vandpest og flere vandaksarter ud
nyttes bikarbonaten ved, at brintioner
udskilles fra bladets underside, mens by
droxylioner udskilles fra oversiden. Der
for bliver bladets underside svagt sur
pH 6-7, mens oversiden bliver basisk
pH ca. 10. Den sure underside bevir
ker, at bikarbonat omdannes ill kuldiox
Id HCO3 + H a± CO2 + H20, som
herefter bevager sig md i bladet. Ved
den hoje pH ved bladets overside vil bi
karbonat til gengld omdannes til kar
bonat HC03 + OHCO32 , og der
vil kunne ske udf1dning af kalciumkar
bonat CaCO3, hvis dets oploselighed
overskrides. Hos kransnfllalger sker der
ogsfl kalkudfldning, men den foregflr I
de basiske band, der skifter med de sure
band pa langs af de store celler boks
7.2. Nflr kalkudfldning er en integre

Lvet pa sebunden og langs bredder

ret del af bikarbonatudnyttelsen, forbli
ver pH konstant, da et molekyle kalci
umbikarbonat omdannes ill et molekyle
kuldioxid, som indbygges, og et moleky
le kalciumkarbonat, som udfldes.
Vandskudsplanterne bruger ogsfl de
mange tynde blade til at optage uorga
niske nringsstoffer. Men hvor meget
bladene optager I forhold ill rodderne,
afbarnger bade af bladenes og roddernes
areal, de enkelte stoffers koncentration I
sovandet og sobunden samt evnen til at
optage stofferne over bladenes og rod
dernes overfiader.
Bladarealet varierer en del I forhold
til rodarealet, men forholdet mellem
rodareal og bladareal er mindst hos arter
med mange findelte blade og storst hos
arter med fa helrandede blade. Hos for
skellige individer af samme art er for
holdet mellem rod- og bladareal storst
under meringsfattige forhold, fordi so
bunden altid er rigere pa nringsstoffer
end sovandet. Koncentrationerne af kal
cium, kalium og magnesium er dog
sedvanligvis blot nogle ffi gange storre i
sobunden end i sovandet, og bladene
kan udnytte disse stoffer vha. ionpum
per, der fungerer i sammenharng med
fotosyntesen boks 7.2.
Forholdene er anderledes for ammo
nium, som forekommer mere rigeligt i
sobunden, hvor der sker en intensiv
nedbrydning af organisk stof inden for
et begrnset lag, mens ammonium 1
vandet buyer brugt af planteplanktonet.
Koncentrationen af ammonium I so
bunden kan derfor vere 100 gange hoje
re end i sovandet.
Fosfatkoncentrationen kan godt
vere 1.000 gange hojere I sobunden
end i vandet, da planteplanktonet ud
nytter fosforen I vandet, og den tillige
Fortsttes s.
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Boks 7.2. Vandplanternes kulstofkilder
eksempelvis er 2 mm tykt i vand med
svag strom. Nflr kuldioxiden og an
dre oploste stoffer skal bev2ege sig
gennem det laminere gnenselag fra
vandet frem til bladoverfiaden, sker
det ved molekylernes diffusion. Ha
stigheden af denne transport ath2enger af: 1 molekylernes transportevne
diffusionskoefficient, 2 forskellen I
kuldioxidkoncentration mellem van
det og bladoverfiaden, og 3 tykkelsen
af det laminre grnselag jo storre
diffusionskoefficient og koncentra
tionsforskel og jo tyndere grnselag,
jo storre transport. Det er derfor
nemt at forstfl, hvorfor vandplanterne
risikerer at komme til at mangle kul
dioxid. Ved ligevagt med luften er
kuldioxidkoncentrationen nemlig den
samme i vand som I luft, mens kul
dioxids transportevne ved diffusion
som nvnt er 10.000 gange langsom

Alle planter skal bruge uorganisk kul
stof I deres fotosyntese. Sumpplanter
langs sobredden stikker bladene op I
luften og udnytter atmosfrens mdhold af kuldioxid pa samme mflde
som landplanter. Men de neddykkede
vandplanter ma sehrfolgelig udnytte
uorganisk kulstof oplost I det omgi
vende yand, og det kan skabe alvorlige
problemer, fordi kuldioxiden ved mo
lekylernes egenbevgelse diffusion
bevger sig 10.000 gange langsomme
re i vand end I luft fra steder med hoj
til steder med lay koncentration
Madsen og Sand-Jensen 1991.

-

Blade er som andre faste objekter om
givet af et nsten stillestaende lag et
lamincert grcenselag, som bliver tyn
dere i takt med oget vand- eller vind
bev2egelse. I sterkt strommende vand
er laget f.eks. 0,2 mm tykt, mens det
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Forskellene I pH forsyinder I mørke, hvor pH er
lidt lavere end I det omgivende yand. Fra SandJensen 1985.
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mere, fordi vand er et meget tet medi
um, der vanskeliggor molekylernes
frie bevegelse.
I vandlobene bar planterne ikke sa
store problemer med kuldioxidforsy
ningen, fordi vandlobene ofte er
sterkt overmuttede med kuldioxid, og
strommen oger transporten til blad
overfiaden ved at mindske det lami
mere grenselags tykkelse. Men i stille
staende sovand med kuldioxidkon
centrationer tet pa luftligevgt er der
risiko for, at planterne kommer ill at
mangle kuldioxid til fotosyntesen. Hos
blomsterplanterne optreder tre meto
der til at oge forsyningen med kulstof.
Den ene metode er at udvikle flyde
blade med adgang ill atmosfrens

Glinsendevandaks
Ludwigia

og mørke ved bladoversi
den og bladundersiden hos
glinsende yandaks, som
udnytter bikarbonat, og
Ludwigia, som ikke udnyt
ter bikarbonat. Fra SandJensen 1985.

C. Skitse af kaliumbikarbonatudnyttelsen
KHCO3 yha. Iysdrevne brintionpumper Hi
hos glinsende yandaks. Der er vist et blad
tvrsnit med to cellelag. Til venstre trans
porteres kaliumioner K uden for cellens
membraner fra under- til oyersiden. Til højre
er kaliumtransporten direkte koblet til
transporten at brint- og hydroxylioner OH-.
I begge skitser omdannes bikarbonat til kul
dioxid I indposninger at bladundersidens
cellemembran ved tilførsel at brintioner,
hvorefter kuldioxiden udnyttes til cellernes
fotosyntese. Fra Sand-Jensen 1985.

kuldioxid som supplement til under
vandsbladenes udnyttelse. Den anden
vidtudbredte metode bestâr I at ud
nytte de hoje koncentrationer afbi
karbonat i vandet som supplement til
kuldioxidforsyningen. Den sidste og
mere specielle metode findes hos sma
rosétplanter, der benytter rodderne til
at udnytte de hoje kuldioxidkoncen
trationer I sobunden.
Bikarbonaten kan udnyttes vha.
forskellige mekanismer. Kransnàlalger
bar op tIl 5 cm lange celler, der udvik
ler vekslende band med hoj pH 9-10
og lay pH ca. 6-7 pa langs af cellerne
figur A. I de sure bflnd udskiller
kransnalalgen brintioner I bytte for
optagelse af kalciumioner. Den sure
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reaktion skaber hoje koncentrationer af
kuldioxid, som diffunderer md i cellen
og diekker dens fotosyntese. Nflr algen
bliyer sur i yisse omrflder pga. tilforsel
af brintioner bliyer den ill gengeld
basisk I de omràder, som brintionerne
fjernes fra. I de basiske band udskiller
algen kalcium og hydroxylioner, hvor
ved der opstflr hoj karbonatkoncentra
tion og kalciumkarbonatudfldning.
Slutresultatet af kransnfllalgens aktivi
tet er: Ca2 +2 HC03 -> CO2 indbyg
ges + CaCO3 udfteldes + H20. Kalk
udfieldningen forhindrer, at pH stiger,
da hydroxylioner inaktiyeres ved bi
karbonats omdannelse til karbonat. En
tilsyarende biologisk kalkudfieldning
finder sted hos havets kalkflagellater
og koraller.
Hos vandpest og arter afyandaks
s1gten optrder den hoje pH og kalk
udfldningen pa oversiden afbladene,
mens den lave pH optrder pfl blade
nes underside, hvorved bikarbonat

udfldes sammen med aluminium, jern
og kalk fra den iltede vandsojle. Isr
jernbundet fosfor er lettere tilgngeligt
I sobunden, da der hersker iltfrie forhold nede I bunden, hvor jernet reduce
res og oploses, sa rodderne bade kan
optage jern og fosfor. Ogsa mangan fo
rekommer oplost og let tilgengeligt un
der iltfrie forhold I sobunden, men er
udfaddet som manganoxider under ilte
de forhold i vandsojlen og derfor svrt
tilgngelig her.
I praksis betyder dette, at yandskuds
planter isr optager kalcium, kalium og
magnesium med bladene og ammoni
um, fosfor, jern og mangan med rodder
ne. Men bladenes og roddernes relative
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omdannes til kuldioxid, der beveger
sig md m bladet og udnyttes figur B, C.
Smfl rosétplanter som strandbo og
tvepibet lobelie bar tykke blade og en
veludyikiet kutikula. De kan ikke ud
nytte bikarbonat og er dàrlige til at
udnytte kuldioxid fra yandet. De opta
ger I stedet kuldioxid med rodderne
fra sobunden, som typisk er 30-300
gange overmettet med kuldioxid i forhold til sovandet og den atmosfariske
luft. Planterne bar store indre luftka
naler, der forlober ubrudte fra rodder
ne gennem den korte stengel og op I
bladene. Fra luftkanalerne I bladene
diffunderer kuldioxiden derefter md i
de gronne bladceller, hvor fotosynte
sen foregar. Da kuldioxidkoncentratio
nen er meget hoj i sobunden, planter
ne har meget store rodoyerflader, af
standen op I bladene er kort 5-15 cm
og transporten kan forega hurtigt I
gasfase, sker mere end 95% af planter
nes kuldioxidforsyning via rodnettet.

betydning for optagelsen varierer som
rnevnt med miljoet og arten.
Rosétplanterne optager sdvanligvis
langt storstedelen af de nodvendige op
loste rneringsstoffer med rodderne fra
sobunden. Det er der mindst tre grunde
til. Rosétplanterne lever iser i merings
fattige og kalkfattige soer, hvor indhol
det af oploste n2eringsstoffer er srlig
lavt i vandet. Rodarealet er normalt stor
re end bladarealet. Desuden er optagel
sesarealet i sobunden hos flere arter for
oget yderligere ved symbiose mellem
rodderne og mykorrhizasvampe. Svam
penes tynde hyfer gennemvver sobun
den og er i stand til at optage merings
salte, som ellers er utilgarngelige, fordi

ye pd sebunder

de sidder fast bundne til overfiaden af
partikler eller er udfreldet som minera
ler. Mykorrhizasvampene er bl. a. gode
til at udnytte fosfor. Bladene hos rosét
planter som tvepibet lobelie er kende
tegnet ved at have en ret tyk og uigen
nemtrengelig kutikula, som vanskelig
gor optagelse af meringsstoffer. Planten
kan endog vokse pa en udtorrende so
bund, hvor bladene eksponeres til luften
og modstar udtorring ved at udyikie en
endnu tykkere og svrere gennem
trengelig kutikula figur 7.8.
Nringsstoffer fra sobunden ma
transporteres fra rodderne til de gronne
skudspidser for at kunne indgfl i pro
duktionen af nyt plantemateriale. Hos
vandskudsplanter med 2-3 m lange
st2engler er der alt for langt fra rodderne
ill skudspidsen til, at en sadan transport
kan ske ved molekylernes diffusion. Her
krves et samlet massetransportsystem.
Hos landplanterne er det selvfolgelig
fordampningen fra bladene, der driyer
denne transport gennem lednings
strengene, idet der I takt med fordamp
ning fra bladene skabes en trykgradient,

Orm
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der hele tiden trekker vand med oploste
meringsstoffer op fra rodderne. Men en
sadan vandtransport kan ikke fungere
hos planter under vand, da de ikke fordamper vand. Forst for nylig bar man
fundet den aktive mekanisme bag vand
transporten I ledningsstrengene hos Un
dervandsplanter:
Roddernes aktive ionoptagelse op
bygger en hoj ionkoncentration her, og
derfor bevger vandet sig ogsa md
rodderne og opbygger et overtryk af
vand pa indtil nogle ffi atmosfre. Dette
rodtryk presser vandet med oploste me
ringsstoffer op i skudspidserne, hvor
stofferne udnyttes, og vandet forsyinder
ud. Der skal ikke et srlig hojt tryk til at
presse vandet fra rodderne ill bladene.
Trykket fra vandet omkring planten er
nemlig neutralt I forhold til vandet I led
ningsstrengene, mens landplanterne
bare for at bre en indre vandsojle I
stnglen ma prstere en trykforskel pfl
1 atmosfre pr. 10 m hojdeforskel. Hos
flere vandplanter sker bladenes yandud
skillelse I smfl afgrnsede vandporer I
spidsen af bladene. Hvis man saledes an-

Figur 7.9. Nr tvepibet lobelie vokser blotlagt p en tug
tig bund, presses sm5 yand
drber frem gennem vandpo
rer nr bladspidsen pga. den
vandtransport, rodtrykket dri
ver op gennem planten. Foto
Ole Pedersen.
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bringer bladspidser af pindsvineknop og
lobelie omgivet af vandmttet luft, ser
man vand bliye presset frem igennem
vandporerne og stte sig som smfl dra
ber pa bladspidserne som tegn pa, at
vandet frigives under tryk figur 7.9.

Vegetationens sammensaetning
pvirkes af vandkemien
Soernes meringsrigdom og vandets
kalkholdighed pavirker vegetationens
udvikling og artssammenstning. N
ringsrige forhold I sedimenterne oger
tetheden af rorsumps- og flydeblads

planter, som ikke I srlig grad hmmes
af det uldare vand under muringsrige
forhold, da de bar bladene oppe I luften
eller pa vandoverfiaden. Derimod gar
undervandsplanterne tilbage under meget meringsrige forhold pga. skygning
fra de to andre plantetyper og isr fra
tiette planktonbestande figur 6.2.
Hyppigheden af de forskellige arter
ndrer sig ogsa med endrede merings
forhold. Nflr meringen er rigelig, bliver
bestandene som mevnt meget tette, og
det oger konkurrencen om lys mellem
arterne med det slutresultat, at store

Glinsende vandaks
Krybende vandaks
Tornfrøet hornblad
Berstebladet vandaks
Kruset vandaks
Aks-tuslndblad
Kredsbladet vandranunkel
Kors-andemad
Slunk bIrerod
Spmnkel vandaks
Liden vandaks
Almindelig vandpest
Trod-va ndaks
Nile-sumpstri
Hjertebladet vandaks
Vandsplr
Strand-vandranunkel
Butbiadet vandaks
Langbladet vandaks
Enkelt pindsvineknop
Brodbladet vandaks
Krybende ranunkel
Grwsbladet vandaks
Hir-tusindblad
Strandbo
Almindelig vandranunkel

Nedbøjet ranunkel
Liden sly
Smalbiadet pindsvmneknop
Svømmende sumpskrm
Sortgrøn brasenføde
Ivepibet lobelie
Gulgrøn brasenføde
Sekshannet bmkarve
0
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Mlllimkvivalenter pr. liter

Figur 7.10. Fordelingen at vandplantearter I
87 danske søer athngig at sovandets alkalini
tet, som for 99 0/ vedkommende skyldes bikar
bonat. Punktet ylser middelvrdien, 09 pindene
angiver yariationen i arternes udbredelse. Dc
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alkaliske søer er kalkrige og ligger I lermor
ner i Gstjylland og p øerne. De layalkaliske
søer er kalktattige og ligger I sandede omrder
i Midt- og Vestjylland. Etter Vestergaard og
Sand-Jensen 2000a.

Livet na sobunden og angs bredden

konkurrencestirke arter yinder pa be
kostning af sma konkurrencesvage arter.
I rorsumpen begunstiges dunhammer,
gul iris, ladden dueurt og andre store
blomstrende urter af de nalringsrige for
hold. Tagror vokser I rorsumpen under
alle betingelser, men bliver srerlig hoj og
tt pa en meringsrig bund figur 7.1.
Dyndpadderok, niebstar og arter af
sumpstra klarer sig derimod bedst I kon
kurrencen pa en nringsfattig sand
bund. Blandt arter med flydeblade er gul
akande og liden andemad sierligt hyppi
ge I de nreringsrige soer, mens svommen
de vandaks og vandpileurt bade vokser I
niieringsfattige og i nieringsrige soer.
Vegetationen i den overste del af ror
sumpen ligner selvfolgelig vegetationen I
de omrader, der grienser op til den. Ve
getationen I de forskellige plantezoner
kan derfor have forskelligt prg i en na
turligt nairingsrig so og en tidligere ne
ringsfattig so, der forst er blevet forure
net I de sidste hundrede ar. I forurenede
soer, der bar veret hedemoser, kan ror
sumpens ovre dele fortsat vre domine
ret af meringsskyende arter som et mm
de fra soens fortid, mens flydebladsplan
terne og undervandsplanterne ude i
soen signalerer dens senere eutrofiering.
Artssammensitning og artsantal
blandt undervandsplanter athenger
bade af merIngsindholdet og sovandets
kalkholdighed, som bestemmer pH og
indholdet afbikarbonat figur 7.10 og
7.11. I de kalk- og meringsfattige soer I
hede- og skovomrflder I Jylland er rosét
planterne de mest almindelige, men de
ledsages af enkelte arter af vandskuds
planter som hflr-tusindblad, smalbladet

pindsvineknop og svommende sump
skierm. Blandt vandaksarterne er aflang
bladet, rust- og trfld-vandaks isrer knyt

15

o Vandskudsplanter
* Rosdtplanter
* Kransnalalger og mosser

10
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Mindre end
0

0-0,1

0,1-0,5

Mere end
0,5

Alkalinitet, milIikvivalenter pr. liter
Figur 7.11. Det gennemsnitlige antal under
vandsarter pr. sø i tire grupper opdelt etter
vandets alkalinitet. Antal vandskudsplanter sti
ger med øget alkalinitet, mens rosétplanterne
er talrigest ved lay til middel alkalinitet. øget
alkalinitet ledsages at øget kalkholdighed 09
pH. EfterVestergaard og Sand-Jensen 2000a.

I de kalkrige soer er aks-tusindblad,
kredsbladet vandranunkel, tornfroet
hornblad og vandkrans karakteristiske
arter sammen med borstebladet, glin
sende og kruset vandaks. Artsantallet er
storre I de klarvandede, kalkrige soer

* Blomsterplanter
Grønalger
* Kransntlager 09 mosser
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Arternes rangtølge
Figur 7.1 2. Rangtølgen at Furesøens plantear
ter p tire tidspunkter gennem de seneste 100
r. Etter Sand-Jensen 1997.

tet til denne sotype.
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end I de modsvarende kalkfattige soer
figur 7.11. Borstebladet vandaks og
vandkrans er karakterarter I sirlig kalk
rigt yand, og de vokser ogsfl I brak
vandssoer og I fjorde ud til saltholdig
heder pa 15-18 %o. I de mest ukiare
soer moder man isiier borstebladet
vandaks, kruset vandaks og vandpest,
som overlever, fordi de vokser hurtigt,
er gode ill at vokse op i vandet og tler
en mudderbund med darlige iltforhold.
Borstebladet vandaks bar en sierlig

evne til at Mare meringsrige forhold
med ukiart yand. Den overlever yinteren
med stiyelsesfyldte knolde i sobunden,
hvorfra den hurtigt skyder op mod over
fladen i det sene forar. Herefter spreder
den lovet umiddelbart under vandover
fladen. I Furesoen var borstebladet
vandaks blot nummer 15 I riekkefolgen
blandt undervandsplanterne for 100 ar
siden, men I 1990’erne var den rykket op
som nummer 1 blandt de overlevende
arter figur 7.12.

Dyr ved bredden og p barbunden
Bunddyrenes artssammensoetning og
artsantal i soer athiienger meget afbund
typen, fodekilderne og iltforholdene.
Bunddyrsamfundene er derfor forskelli

Figur 7.13. Algeskrabende smdyr p sten 09
planteovertlader I søer. Sneglen tlodnerit 1
og den snoede gang tra vrtluelarven Tinodes
waeneri; Iar’ien ses øverst 2. Tegning Bente
Vita Pedersen.
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ge i meringsfattige og nieringsrige soer,
og de endrer sig meget med dybden I
den enkelte so.

Live pa sobunden og angs bredden

Bredzonen

I bredzonen kan bunddyrene leve pa
planteoverfiader eller pa sten, grus, sand
og mudder. Dyrene bar en varieret erme
ring, da de udnytter algebelgninger pa
overfiaderne, filtrerer meringsrige partik
ler fra yandet, lever af mikroorganismer
og organisk stof, der ophobes pa sobun
den eller ieder andre dyr. De forskellige
ernieringstyper betegnes algeskrabere,
filtratorer, sedimentiedere og rovdyr.
a stenene I briendingszonen lever
mange algeskrabere figur 7.13. Snegle
ne glider hen over stenene pa foden, og
de bruger raspetungen ill at skrabe alger
og andre mikroorganismer af overfia
derne. Et eksempel er flodneriten med
sin flade, hvidplettede skal. Vflrfluen Tinodes waeneri bygger snoede sandror pa
stenene. Den flytter sig rundt ved at
nedbryde roret bagfra og forlnge den

/

forreste del. Den ernierer sig iser af al
gebekegninger pa stenene. Algerne ben
ges af dyrets ekskrementer til at vokse
hurtigere, sa efter en tid kan dyret igen
skrabe i den region, som tidligere ia ved
rorets bagende. pa denne mflde kan me
ringsstofferne genbruges ved cirkulation
mellem dyret og algerne. Begge dyrear
ter trieffes ogsa pa sten I vandlob.
pa undersiden af stenene lever andre
dyrearter figur 7.14. De fortiierer be
liegninger af bakterier og svampe, men
lever ogsa af det organiske stof med til
knyttede baktenier, som samler sig I dette
stromke. Dyresamfundet rummer en
riekke dansemyggelarver, rundorme og
ledorme samt dognfluen Nemoura avi
cularis og ferskvandstangloppen Gam
pulex. De vigtige rovdyr pa stene
ne omfatter dels fimreorme, der glider
hen over overfiaden, dels igler, der beye

a,

1

Figur 7.14. Dyr, der lever i l under sten eller p en rolig bund I soer. Slørvingen Nemoura avicularis
1 09 tangloppen Gammaruspulex2 lever at dødt organisk stot, mens timreormene 3 09 iglerne
4 er roydyr. Tegning Bente Vita Pedersen 09 Jakob Sunesen.
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Figur 7.1 5. Dyr pa sandbunden omtatter bl.a.
døgntluerne Ephemeravulgata1 09 Caenis
moesta 2, den nedgravede, behârede guldsme
delarve Gomphus vulgatissimus 3 09 vartluen
Mo/anna angustata 4 i det mrkelige sandhus
med vinger. Tegning Bente Vita Pedersen.

ger sig I topunktsgang vha. hiefteskiven
ne i for- og bagende. Fimreonmene og
bruskiglerne bar en udkriengelig snabel,
hvonmed de udsugen byttet, mens hun
deiglenne sluger byttet belt.
pa den sandede bnndingskyst en det
farligt at opholde sig pa sandovenfladen
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figun 7.15. Dognfluelarvenne Caenis
moesta og Ephemera vulgata lever belt
nedgravet, mens den mrkelige guld
smedelarve Gomphus vulgatissimus lever
umiddelbant under ovenfladen. Gom
phus-larven er knaftigt behflret og bar
knaftige graveben. Den liggen med ojne
ne og munden I sandoverfiaden og bar
bagkroppen bojet op for at kunne ande.
Det sken ved at ventilere iltholdigt vand
md og ud af endetanmen, hvon iltopta
gelsen foregflr. Hvis den kommer et bytte
inden for niekkevidde, kan det fanges
med den udskydelige underkbe.
Vandplanterne byden pa store ovenfla
den med bekegningen af miknoalgen og
baktenier, som dyrene kan sknabe af.
Sierlig spendende en de finlovede plan
ter I sliegterne honnblad, tusindblad og
vandranunkel, som danner et velegnet
substnat fon dansemyg, snegle og varflu
er. Den findes bade gnssene og rovdyn.
Blandt gnsserne lever en varflueart, den
spinder et let bus af silke og svommer
omkning mellem plantenne. Blandt roy
dynene findes en anden vanflue, den
spnden et fangstnet op mellem plante
delene pa tilsvarende made som edder
koppenne pfl land. Denudover lever dyne
anter, den tyggen og slugen det levende
planteviev ellen suger saften ud af det.
De fleste dynearter en ikke specialiseret
ill at udnytte en ganske bestemt under
vandsplanteant. Den findes imidlertid
ogsa virkelige specialisten blandt bade
gnessene og saftsugere bl. a. bladbiller,
bladloppen, bladlus, galhvepse og siv
bukke, den en knyttet ill bestemte anter
af nonsumpsplanten og flydebladsplanter.
Nan de voksne insekter kommen flyven
de for at opsoge egnede gkegningsste
der, kan de udvlge den nette art meget
prcist pa lugten. Den tilsvanende pr
cision kan ikke opnas med undervands

ive

planter, som da hellen ikke opsoges af
egkeggende flyvende insekter.
En af de mest iojnefaldende arter en
bladbillen Galerucella nymphaea figun
7.16. Larven oeden lange, slyngede
gange gennem akandeblade. Den sidden
tort inde i bladet og undladen at gnave
belt igennem ned til vandet. De gkeg
gende hunnen keggen flene eg pa samme
blad, men de songer fon at sprede igge
ne mellem flene blade, sa der ikke opstan
for knaftig overbefolkning. De egkeg
gende hunnen gar ogsa uden om ttbe
gnavede blade, som ikke kan give fode
ill nye lanven, den tvientimod nisikeren at
do af gnavet og den fonogede nedbnyd
ning, som lanveangrebet udlosen. De
voksne dyr ovenlever vinteren I plante
dele ved bredden.
Den er mange fonskellige levesteden I
bnedzonen, og den gunstige fodetilgang
skabt af algernes og planternes fotosyn
tese given mulighed for, at mange dyne
arter kan leve sammen. Nan man samlen
alle dynene pa sten, sand, mudden og
planter under et, bliven det ill vinkeligt
mange arten. Fra bnedzonen I Esrum So
kender man omkning 500 arten, den en

ta sobi aic op angs bredden

Omrde i søen

Antal arter

Stenet bredzone uden planter 0-i m
Bredzone med planter 1-6 m
Nedentor bredzonen 6-14 m
Dybt vand med mudderbund 14-22 m
mindre end

155
300
50
20

label 7.1. Omtrentlig antal arter at storre
hvirvellose dyr i de torskellige dybdezoner I Esrum So. EtterJonassón 1978.

storre end et par mm tabel 7.1. Men
dette tal rummer ikke alle anter. Tagen
man de mange mindre hjuldyn, knebsdyn
og rundonme I sedimentet med, vil man
sikkent kunne finde yderligene 500 anter.

Barbunden

Pa storre dybden uden for vegetations
beltet en den finne enneningstypen og
dyrearter. Hen mangler bade algeskra
benne og de dyr, den lever pa ellen af
storre vandplanten. Desuden en bundty
penne ikke sa fonskellige som I bnedzo
nen, hvon bolgeeksponenede omnader
han sten-, gnus- ellen sandbund, mens
beskyttede omnaden har muddenbund.

Figur 7.16. Bladbillen Ga/eruce//a nymphaea A gnaver snoede gange pa akande
blade B. Foto A: Biototo/ Bent Lauge Madsen; B: Biototo/Gerth Hansen.
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Boks 7.3. Muslingerne i Engetved Sø
Engetved So ved Them en en lille, flad
vandet so med et areal pa 2 hektan og
en middeldybde pfl 1,4 m. Den en et
eksempel pfl en lavvandet so, hvor
bunddyrene spiller en noglerolle i om
stningen, da de kan filtnere alt sovan
det pa fa dage. Bunddynene omfatter
bla. dyriske svampe og tne anten af
dam- og malermuslinger figur A.
Muslingennes antal og filtnening I soen
blev undersogt I juni 1987 af 7 blob
gistudenende fra Kobenhavns Univen
sitet.
De fandt som gennemsnit for hele
soen 19 muslingen pr. m2 med en gen
nemsnitlig torvgt af bboddelene pa
44 g. Ttheden var stonst pa den faste
sandbund pa lavt vand, hvor bunden

A. Tegning at dam- 09 malermusling nederst,
hvor man ser arringene pa skallen. Tegning
Bente Vita Pedersen.
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B. Alderstordelingen at malermusling I Enget
ved So i 1987. Omtegnet etter Kildeager et
al. 1987.

mesten van bnolagt med muslinger,
mens den van meget mindre pa den
dybene muddenbund. Tielling af fln
ringe pa malermuslingens skaller viste,
at de indfangne dyn van fra 2 tll 14 n
gamle, og de fleste havde en alden pfl
3-5 ellen 10-12 an figun B.
Filtneningfonsog viste, at hver mus
ling I gennemsnit pa en time fjennede
planktonalgen men kun dem stonne
end 3-4 mikrometer fra 0,6 liter so
vand ved en vatgtmiengde pfl 1 g ton
viegt af muslingennes bboddele. Hvis
man antog, at muslingenne filtrener I
15 af dognets timer, kan de filtrere
hele soens vandvolumen pa 3,5 dogn.
De pavinken denfor bade mngden og
stornelsesfondelingen af soens plank
tonalgen I betydelig grad. De stonste
muslinger pvirkes I ninge grad af fi
skepredation.

Llvet pd søbunden op langs bredden

Med oget dybde kan faunaen ogsfl fonan
mes pga. oget risiko for iltsvind.
Sma soer kan have mange muslinger I
bunden boks 7.3. De ermeren sig ved at
tnekke en vandstnom gennem giellebla
dene og iede de frafiltnerede fodepantik
len. Den mest vierdifulde fodekilde en
normalt planteplanktonet, men alle pan
tikler af egnet storrelse i planktonet kan
udnyttes. I dybe soer findes muslingenne
ofte pfl bunden uden for vegetationsbCel
tet, hvor der en en betydelig vandstrom.
Visse soer han et srligt skalb2elte pa
sknientenne, inden man nan ud til de dy
beste afsnit med mudderbund. Dam- og
malermuslinger er de vigtigste arter fi
gun A I boks 7.3. De bliver 10-15 cm
lange og 10-15 flr gamle og gennemboben
et kompliceret livsfonbob.
Vandremuslingen en blevet indsliebt
til Europa fra omnaderne omkring Son
tehavet og det Kaspiske Hay. Den dukke
de fonste gang op i Danmank 11843 og
ban isien bnedt sig ill soenne i Nordsjiel
land og omkning Kobenhavn. Den blev 1
1980’enne fundet I Jels-soenne i Sonder
jylland. I modsietning ill dam- og malen
muslinger bar vandnemuslingen en fit-

Figur 7.1 7. Dansemyggene Chironomus p/umo
sus venstre bygger et U-tormet ror i sobunden,
som den trekker en vandstrom igennem, mens

levende larve I planktonet I lighed med
manine muslingen. De fnitlevende lanver
kan sprede dyret I den enkelte so og i
storre sammenhengende vandsystemer.
Vandremuslingen kneven et fast substrat
at fieste sig til vha. byssustnade, som man
ogsa kender hos havets blamuslinger.
Vandnemuslingen vokser huntigt og kan
opbygge en ston bestand, som filtrener en
betydelig del af vandmassen. I Esnum So
konsumerer bestandene ca. 15 % af
planteplanktonets samlede pnoduktion.
Pa den ensantede muddenbund pa
stonne dybde lever fa dyneanten tabel
7.1. Miljoet en homogent, og organis
ma leve af de partikien, som syn
ker ned fra ovenfladelagene. De kan sa
enten filtrere dem fra bundvandet, ellen
de kan ede bundsedimentet. Miljoet
kan viere vanskeligt at overleve I, hvis
den om sommenen opstflr lange perioden
med iltsvind. Det en tilfieldet I nenings
rige, dybe soen med springlag, mens det
ikke er tilfleldet i lavvandede soen med
hyppig omroning af vandsojlen.
I den lavvandede so kan den eksistere
et samfund af aktive filtnatoner oven det
meste afbunden. Ud oven de allerede

Chironomus anthracinus hojre stikker torkrop
pen ud at sit ror 09 eder sedimentovertladen i
umiddelbar nerhed at roret. Tegninger N. Bjarnov.
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omtalte dam- og malermuslinger mdcholder samfundet dansemyggelanven
Chironomusplumosus figur 7.17. Den
lever i et U-fonmet nor I bunden, hvoni
den spinden et fint net. Ved at beviege
knoppen troekken dynet en vandstnom
gennem roret, hvonved den bade tilfones
iltrigt vand og miknoskopiske alger, som
fanges i nettet, den med mellemrum for
tienes og fornys.
I den dybe so fonsvinden ilten ofte pa
de storste dybden om sommeren. Da den
endvidere en langt fra ovenfladen ill bunden, og vandcirkulationen en ninge, en
mengden og kvaliteten af de tilfonte fo
departikler ogsfl lay. Derfon en mindne
end 20 specialisenede arter I stand ill at
ovenleve pa den dybe mudderbund ta
bel 7.1. Og hvis den iltfnie sommenpe
node blivr meget lang, falden antallet af
overlevende arter yderligere, sa der ill
sidst blot er borsteonme tilbage.
Disse specialiserede bunddyns levevis
en velkendt takket vene mangeanige un
dersogelser I Esrum So. De vigtigste anten en dansemyggelanven Chironomus
anthracinus figun 7.17 og borsteonmen
Potamothrix hammoniensis, men den le
ver ogsa en mindne bestand af entemus
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Figur 7.1 8. Iltoptagelsen hos den rode danse
myggelarve Chironomus onthracinus oprethol
des uendret ned til 2-3 mg ilt pr. liter. Heretter
talder iltoptagelsen brat, og dyret slar over pa
ikke-iltkrevende torgering at glykogen til sprit
09 kuldioxid. Forholdet mellem kuldioxidtrigi
velse 09 iltoptagelse stiger dertor meget voId
somt ved lave eller ilttrie torhold etter at have
ligget omkring 1 ved tilstrekkelig ilttorsyning.
Etter Hamburger et al. 1997.

linger Pisidium nedgravet I sedimen
tet. Dansemyggelanven og bonsteonmen
indeholden hiemogbobin, som bar en hoj
iltbindingsevne. Henmed en dynene i
stand tIl at opretholde en mesten kon
stant iltoptagelse og aktivitet indtil ilt
indholdet falder til under ca. 10 % af
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Figur 7.1 9. Glykogenindholdets arsvariation hos larver at dansemyggen Chirono
musanthracinustra Esrum So. Etter Hamburger et al. 1997.
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fonbnugen de kulhydnatreserven af glyko
gen, som nedbrydes ved fongiening uden
ilt ill kuldlxid og alkohol eller andre
mellempnodukten figun 7.18 og 7.19.
Da energiudbyttet ved fongiering en 1020 gange lavene end udbyttet ved iltknie

fuld iltm2etning for onmens vedkom
mende og 25 % iltmietning for mygge
lanvens vedkommende figun 7.18. Un
der iltfnie forhold gar dyrene I en slags
dvale, hvor aktiviteteten en nedsat til un
den 10 % af det nonmale. For at ovenleve

Iltkoncentration ved bunden
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Figur 7.20. Veksten at dansemyggelarven Chironomus anthracinus i bunden at Esrum Sø i relation
til iltkoncentrationen, tytoplanktonets produktion 09 hhv. sommerperioder med stillestaende vand
samt torars-, etterars- 09 vinterperioder med cirkulation. EtterJonassón 1972 og Sand-Jensen og
Lindegaard 1998.
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vende respiration, en der fare for, at dy
nene dor, hvis den iltfnie peniode vaner
for kenge, eller hvis dynene ikke ban naet
at opbygge tilstnekkelige glykogennesen
yen, inden iltsvindet indtnieffer. I Esrum
So bar bunddynene formaet at ovenleve
pfl mudderbunden pa de storste dybder
pfl trods af, at penioden med iltfnie forhold nu bar en udstnekning pa 2-3 ma
neden, mens den I 1930’erne blot vanede
en uges tid figur 3.15. Men I de fleste
andre dybe soen en able bunddynene for
svundet pga. langvanige iltfnie penioden.
Chironomus anthracinus’ livscyklus I
Esnum So en vel afstemt eften de vekslen
de Ilt-, temperatun- og fodebetingelser
figun 7.20. Under optimale fonhold I
laboratoniet kan dansemyggen pa blot 34 ugen gennembobe hele sin udvikling
fna eg over 4 larvestadier og puppestadi
et til et voksent insekt. I det kolde og I
penioden iltfIc bundvand I Esrum So va
rer denne udvk1ing enten ét ellen to an.
Dc voksne dansemyg kliekkes I slutnin
gen af april ellen begyndelsen af maj I et
antal pa 2.000-5.000 pr. m2 fra et 10 km2
stort bundareal I Esrum So. Ved lidt
simpel hovednegning nan man frem til,
at den kliekkes ca. 20-50 milliarden dan
semyg. Hanmyggene dansen I kiempe
svairme langs sobnedden, hvon parningen
finder sted. Dc ovenlevende hunnen keg
ger hven isien 200-500 g i en gelémasse,
som synker ned ill sobunden og begyn
den den nyc generation. Dc kliekkede
lanven skal som nievnt gennembobe 4 lan
vestadier, for de kan forpuppe sig og bli
ye voksnc figur 7.20. I lobet af den ilt
fnie sommerpeniode voksen lanvenne
ikke, men taber I vegt. Om efteraret, nan
vandsojlen opblandes, og den tilfones Ilt
og fiske planktonalgen til bunden, vok
sen lanvenne godt. Om vinteren fortnet
ten viekstcn, men mcd nedsat hastighed
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pga. de lave tempenatuner. Tilvieksten
oges I det tidlige fonan, hvon gode iltfon
hold, hojene temperaturer og nedsynk

ning af kiselalger fra forànsopblom
stningen fremmen lanvernes viekst. Dc
store, fierdigudvlklede lanver forpupper
sig herefter, mens lanven, den ikke en ble
vet tilstniekkeligt store og ikke nàede at
udvikle de nodvendige indne organen I
efteraret, ma vente et an mere med at bli
ye voksnc og derfon ma sta den kom
mende iltfnie sommerpeniode igennem. I
de an, hvor den en mange store lanven til
bage pa bunden I maj, vil de iede en stor
dcl af de nyc ieg og sma lanver. Hvis den
imod det meste af lanvebestanden for
puppes og flyver, vil dc nyc ieg og lanver
mode en aben mudderbund med ninge
konkurrence fra artsflellcn.
Dansemyggelanven sidder I et non,
hvis munding stikkcn nogle ffi mm op
oven sedimentovenfladen. Larven striek
ken sig ud af nonet og fortienen sediment
ovenfladen I en cinkel rundt om nonets
munding figun 7.17. I overfiaden fin
der den alger og andre onganiske pantik
len, som en sunket ned fna vandsojlen
ovenfon. Men den fontiener ogsa baktcni
en, den en i fiend med at nedbnyde det or
ganiske stof. Bonsteonme han en anden
fodesogning, idet de sidder mcd hovedet
ncdc I sedimentet og bagkroppcn over
ovenfladen. Dc fortierer de mikroorga
nismen nede I sedimentet, som en I fiend
med at nedbryde lidt sviencnc omszettc
ligt onganisk stof sàsom delvist ned
brudtc planktonalgcr og planktondyr
samt ekskncmenten fra danscmyggene.
Dc tidsmiessige iendningcr I borsteon
mens viekst athiengen denfon isier af
vekslcndc Ilt- og tempenatunfonhold,
mens siesoniendningen I det nedsynken
de stofs kvalitet og miengde ikke en sa
vigtige som for dansemyggcnc.

Livet pd sebunden og angs bredden

Figur 7.21. Esrum Sø i Nordsjelland er stor og dyb og rummer en stor bestand at danse
myg pa den blode mudderbund. Foto Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen.
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