Søer - en beskyttet naturtype
© 2001 Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
og G.E.C.Gads Forlag. Aktieselskabet af 1994, København
Alle rettigheder forbeholdes.
Ingen del af denne bog ma gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form
eller med nogen midler grafisk, elektronisk, mekanisk, fotografisk, indspillet pa plade eller
btnd, overført iii databanker eller pa anden made, uden forlagets skriftlige tilladelse.
Enhver kopiering fra denne bog ma kun ske efter reglerne i by om ophavsret af 14. juni 1995
med senere ndringer.
Det er tilladt at citere med kildeangivelse i anmeldelser.
Bogens hovedforfatter er professor Kaj Sand-Jensen, Ferskvandsbiobogisk Laboratorium,
Knbenhavns Universitet.
Kapitel 5 er skrevet af cand. mag. Susanne Andersen, Skov- og Naturstyrelsen, og kapitel 11
er skrevet med bistand fra lic. scient. Kâre Fog.
Akvarellerne ved hvert kapitels begyndelse og omslagsbilledet er udført af Jens Gregersen.
Faglig redaktion: Jens Møller Andersen, Arhus Amt, Karsten Fugi, Storstrøms Amt, Peter
Wiberg-Larsen, Fyns Amt samt Ivan Karottki og Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrelsen.
Forlagsredaktion: Ole Jørgensen.
Typografi, omsiag og tegninger, hvor intet andet er anført: Jorgen Strunge, Strunge Grafik.
Prepress og tryk: Narayana Press, Gylling
Indbinding: Damm og Søn ApS, Randers
Gads Forlag tilstneber en miljovenlig produktion.
Denne bog er trykt pa 115 gram Cyclus Print
100 % genbrugspapir, svanemrke nr. 544021
med vegetabilske trykfarver.
Overskydende papir og pap er genbrugt.
ISBN 87-12-03709-5
1. udgave, 1. oplag 2001

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København 0
Tif: 39 47 20 00
Fax:39279899
www.sns.dk
E-mail: sns@sns.dk

Gads Forlag
Vimmeiskaftet 32
1161 København K
Tlf: 33 15 05 58
Fax:33110800
www.gads-forlag.dk
E-mail: sekr@gads-forlag.dk

Forord
Søer, store og smà, er vigtige naturom
râder og rekreative Andehuller i kultur
bandskabet. pa alle tidspunkter af aret
giver søerne os mulighed for at studere
planter og dyr, bade i vandet, pa bunden
og langs bredderne. Og har man adgang
til et mikroskop, abner der sig en forun
derlig verden blandt de mikroskopiske
planktonalger og planktondyr. Søerne
giver ogsâ mulighed for aktiviteter som
badning, sejiads, jagt og fiskeri - og sà
naturligvis den stetiske landskabsople
velse, som søernes vandflade til stadig
hed skaber.
Soerne Jigger spredt over hele landet,
de fleste dog i det bakkede landskab i
Nordsj11and samt Midt- og østjylland.
Vi har ca. 120.000 søer, der er større end
100 m2 samlet svarer deres areal til 1,4
% af landets totale areal. Langt de fleste
er smâsøer og damme, og kun godt
2.700 eller godt 2 % er større end 1
hektar. Alle søer større end 100 m2 er
som folge af bestemmelser i naturbe
skyttelsesloven beskyttet mod tilstands
ndringer.
Denne bog: Søer - en beskyttet
naturtype er den fjerde i en serie om
beskyttede naturtyper udgivet pa initia
tiv fra Skov- og Naturstyrelsen i et sam
arbejde med Gads Forlag. Tidligere er

udkommet boger om henholdsvis ferske
enge, overdrev og strandenge.
Bogen er tnkt som en oplevelses
m2essig og faglig inspiration pa bag
grund af en opdateret viden om emnet.
Der berettes om søernes organismer,
menneskets pávirkning af søerne og de
økobogiske sammenh2enge i søernes
fødekder. Bogen beskriver søernes kul
turhistorie, dvs. hvordan man i tidens
løb har oprettet, ndret og udnyttet
soerne med henblik pa fiskeri, forsvar,
vandforsyning og stetisk oplevelse.
Bogen er holdt i et ti1gnge1igt sprog
med mange figurer, akvareller og fotos
sâledes, at alle med interesse for naturen
forhábentbig kan fá gliede af den.
Det er onsket med serien om beskyt
tede naturtyper, at hegfolk, lodsejere,
grønne organisationer og myndigheder
med opgaver inden for naturforvaitning
kan hente inspiration og konkrete
anvisninger til en indsats. Derudover
kan studerende ved højere hereanstalter
fá et tverfag1igt indblik i de beskrevne
naturtyper. Endelig kan figurer og
uddrag mâske anvendes af medierne og
i undervisningen.
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1 Indledning
Søer
de mange muligheder
-

Danmark er et land med mange tusinde
stillestàende vandomràder. Langt de
fleste af dem er smâsøer med et areal pA
under 1 hektar her kaldt damme og
kun 2.760 har et areal, der er større. Til
sammen skaber søerne en stor variation
i landskabet, og der er knyttet store na
turmessige interesser til dem, fordi de
reprasenterer et vigtigt Andehul i kul
turlandskabet figur 1.1.
Der er mubighed for mange rekreati
ye oplevelser i forbindelse med smA og
store soer, f.eks jagt, fiskeri og studier af
fugle, padder, insekter og planter. Arts
variationen er stor, og de fleste hoved
grupper af dyr og planter, som er opstA
et under evolutionen, kan man finde i
de ferske vande. De større søer kan end
videre tilfredsstille pladsknevende akti
viteter som badning, dykning og sejlads.
Interessen for søerne veksler ikke ale
ne fra person til person, den har ogsA
endret sig gennem de sidste Arhundre
der. Tidligere sA man iser pA den direkte
nytteverdi, men med den øgede velstand
i et stadigt mere naturfattigt landskab
bar behovet for at opleve og udfolde sig i
naturen fret stadigt storre betydning. I
mange Ar bar villaer og sommerhuse
med søudsigt veret meget attraktive.
GAr vi helt tilbage ill menneskeskeg
tens tidligste udvikling for mere end 2
millioner Ar siden, kan vi konstatere, at
de tidligste mennesker ofte valgte at bo

sette sig ved soer. Adgangen til fersk
vand bar veret vigtig for at sikre livsfor
nødenheder og komfort, da vandet kan
bruges til at drikke, lave mad i og vaske
sig og sit tøj i. Søerne er ogsA blevet ud
nyttet ill at fange fisk og skaldyr i. Selv i
nutiden, hvor ferskvand føres frem til
husene i rør, er der Abenbart noget dra
gende ved soer, som mAske bar at gøre
med menneskets millioner Ar lange for
historie.
Mange af de smA soer, dammene, er
menneskeskabte. De blev skabt for 50200 Ar siden som mergelgrave, kalkgrave
og lergrave, hvor man hentede materiale
til jordforbedring og til fremstilling af
mursten og cement. Et stort antal damme er blevet skabt som tørvegrave belt
op til efter 2. verdenskrig. En del damme blev ogsA etableret med henblik pA
kreaturvanding. I dag etableres nye
damme af hensyn ill naturinteresser,
ved grusgravning og i tilknytning til
motorvejsbyggerier, hvor vejvandet føres
ill de nye vandhuller. Jagtinteresserede
etablerer ogsA nye damme for at sikre
jagt pA tender.
Ved ndring af landbrugets gød
ningspraksis og kreaturhold samt etab
lering af de store kornmarker er mergel
grave og kreaturdamme blevet overflø
dige i løbet af de sidste Artier, og de blev
anset for at vere i vejen, nAr man skulle
manøvrere rundt med store markred
skaber. Derfor er utallige damme blevet
dnenet og fyldt op.
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Figur 1.1. Mossø i bakket mornnelandskab set fra Sukkertoppen.
Foto Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen.

OgsA et meget stort antal lavvandede
søer er blevet dnenet og omdannet til
landbrugsland gennem de seneste 100
Ar. I forbindelse med naturgenopretning
har man stoppet afvandingspumperne i
flere af de afvandede, tidligere søbunde.
Soernes og dammenes antal og belig
genhed ud over landet er vigtig for land
skabet og den biologiske mangfoldig
hed. Alene det, at en sø eller en dam er
dl stede i et landskab, er af stor betyd
fling for dets variation og for overlevel
sen af de mange dyr og planter, som be-
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ver permanent i vand eller blot er af
harngige af vandet i perioder af deres
livsforlob. Uanset deres tilstand rummer
søer og damme derfor altid livsmulighe
der for dyr og planter. Man mA gerne
bemarke disse positive egenskaber, inden man fokuserer pA forurening og an
dre problemer. Selv en forurenet 50 er
sAledes meget bedre end ingen so. Den
forurenede sø vil garanteret give livsmu
ligheder for ttte fiskebestande og ad
skillige fuglearter, som mange vil kunne
gkede sig over, selv om vandet er ukiart

og der i perioder skulle opstA algeop
blomstring og iltsvind.

det til vandomrAderne frem for den tid
ligere udbringning af spildprodukterne
pA jorden figur 4.5.
Spildevandsrensningen fra byernes
husholdninger og industrier er gradvist
blevet bedre i lobet af de sidste 40 Ar.
Landbrugets hAndtering af moddings
vandet er ogsA forbedret meget i de sid
ste 20 Ar. Der er dog store problemer
med at bAndtere de stigende gyllemng
der fra iser svineproduktionen, som bar
ført til stigende ammoniaktilførsler til
luften, jorden og overfiadevandet. Svine
gyllen er endvidere meget rig pA fosfor,
og det kan blive et stort problem for so
erne i fremtiden, at den sterkt forbedre
de fosforrensning modsvares af ogede
fosfortab fra gyllen, nAr svineproduktio
nen stiger. Samlet set er forureningen af
de ferske vande med organisk stof blevet
mindre i lobet af de sidste 50 Ar. Til gen
geld er forureningen med oploste me
ringssalte fra landbruget blevet meget
storre.
Neringssaltene kommer bAde fra
busholdninger, industri og landbrug. I
lobet af 1990’erne bar vi gradvist fAet
nedbragt tilforslerne fra husholdninger
og industri ved udstrakt rensning af
spildevandet. Til gengeld bar tabet af
meringssalte fra dyrkningsjorden et
tab, der er mere end fordoblet siden 2.
verdenskrig fortsat varet hojt.

P5virkninger og søforst5else
Menneskets indflydelse pA livsbetingel
serne i soer og damme bar andret ka
rakter gennem de sidste 100 Ar. I C.
Weseriberg-Lunds avisartikier og vrker
om de ferske vande 1915, 1917 og
1937 var der blomstrende beskrivelser
af det rige insektliv. Men samtidig var
der indigneret afstandtagen fra byernes,
industriens og landbrugets overgreb pA
naturen boks 1.1. Ved udledning af
madrester, foderrester og affald fra to
iletter, moddinger, mejerier, bryggerier
og slagterier skete der nemlig allerede
dengang en kraftig forurening af vande
ne med organisk stof. Ved nedbrydning
af det organiske stof udvikies et iltsvind,
som kan dnebe smAdyr og fisk. Ved ned
brydningen bliver der ogsA frigjort me
ringsstoffer, som forer til en oget op
blomstring af planteplankton og andre
gronne planter figur 1.2.
Disse pAvirkninger af de ferske vande
fortsatte i stigende omfang belt frem til
1960’erne i takt med, at der blev flere
mennesker og husdyr, og industripro
duktionen øgedes. Installering af vand
skyllede kiosetter og kloakering forver
rede forureningsproblemet endnu mere
pga. den direkte overførsel af spildevan

Organisk stof

+

It

->

KuIdoxid

-

-

+

vand

+

opløste nringsstoffer

Figur 1 .2. Betegnelsen "organisk stof’ bruges om de fedtstoffer, proteiner, suk
kerstoffer mv. som alle levende organismer er opbygget af. Organisk stof er der
tor ogs en hovedbestanddel af døde organismer, fkalier og madrester, som til
føres vandomrâderne. Ved bakteriernes nedbrydning af det organiske stof med
ilt til stede sker et stort iltforbrug og der frigives opløste nringsstoffer. N
ringsstofferne kan siden benyttes af planter.
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Boks 1.1. Naturglaeden og naturtruslen
Wesenberg-Lunds gamle profetier
-

Foto af professor C. Wesenberg-Lund i hans vel
magtsdage uden for Ferskvandsbiologisk Labora
torium i Hillerød med Frederiksborg Slot i bag
grunden.

Carl Wesenberg-Lund 1867-1955 var
i mere end 60 Ar en vigtig naturhisto
riker og formidler i Danmark som
gruridkegger af Ferskvandsbiologisk
Laboratorium, forfatter ill mange bo
ger om det danske dyreliv, kronikor i
aviserne, taler i radioen og initiativta
ger til etablering af Danmarks Natur
fredningsforening og Dansk Ornitolo
gisk Forening. Han levede sit liv i, med
og for naturen.
I forordet til sin bog om insektlivet
i de ferske vande fra 1915 skriver ban
i udvalg og nudansk retskrivning
bl.a. de folgende afsnit:
"Et lands naturskønhed er en national
formue, hvoraf slcegt pa sla?gt gennem
artier skal leve. En eneste generation
kan lcegge den ode; ikke snese af genera-
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tioner kan bringe den pa fode igen. In
tet sla?gtled med tilborligfremsyn og
respekt for det overieverede, vii gd med
til et sddant odela?ggelsesvcerk. De er
hvervskilder, der vel i øjeblikket oger en
nations kapital, men samtidigforringer
summen af national iykkefoieise ved at
fa?rdes i hjemlandets natur, som ned
scetter naturens kunstneriske vcerd og
formindsker dens inspirationsvct?rdi for
en fremtids digtere, tapper i virkelighe
den nationens hjertebiod; de bidrager
tii formindskeise affremtidens natio
naifolelse, og de forringer den jordbunds
kvalitet, hvori kcerligheden til egen jord
skai sid sine dybeste rødder. Oprethol
deisen afet lands oprindeiige natur
skonhed har intet medfoieri at gøre;
Ødelceggeise af den for egen vindings
skyid scerdeies meget med brutalitet.
Ingen der har kendt vort landfor 25
dr siden dvs. 1890, kan vcere blind for,
at naturen ved Danmarks gradvise
overgang iii industriiand har iidt i meget høj grad; torveindustri, sukkerroe
dyrkning, dreguiering og store fabriks
anlceg harforringet vort lands natur
skon/ied.
Hvad derfremskynder ødelceggelsen
er overvurderingen af yore søers og rin
dende vandes seivrensende evner. So ef
ter so forringes bade i produktiv og ces
tetisk henseende, a efter a buyer a/lob
fra fabrikker.
Fremsynethed er ikke identisk med
drommeri. Der kan fornuftigvis ingen
tvivl vcere om, at hvis vi endnu blot i en
generation behandler vort lands natur
sdiedes, som vi erfaretfrem mod den,

vii der af landets naturskonhed kun bli
ye sorgeiige rester tilbage.
Fordi vort sicegtied i aitfor hoj grad
seivforsynder sig mod vort lands natur,
har vi heiler ikke vceret istand tilpd ret
te vis at opdrage den kommende gene
ration i dens forhoid tii denne. Vi kan
aldrig stcerkt nok oge ungdommens
kceriighed til naturen. Netop for en na
tion, hvis historie ikke alene er en histo
ne om fortsatte tab, men tiilige om en
nation, der aidrig icerte aftabene, er
landets natur som middei til at oge na
tionalfoleisen afganske uvurderlig be
tydning. I mine ojne er vor opdragelses

OgsA via luften og nedboren sker der
en betydelig tilforsel af kvebstof. Det
stammer dels fra ammoniak, der dam
per af fra gylle og anden godning, dels
fra kwelstofilter i bilers udstodning og
forbnendingsankegs rog. Disse kvelstof
ilter omdannes sA dl salpetersyre syre
plus nitrat i luften. Tilsammen tilfores
jord- og vandoverfiader Arligt 10-35 kg
kvelstof pr. hektar med nedboren. Gen
nemsnittet er ca. 20 kg kvelstof Arligt pr.
hektar, hvilket er 4 gange mere end i be
gyndelsen af 1950’erne.
Indtil 1995 skete der ogsA en void
som stigning i anvendelsen af sprojte
midler i landbrug og gartneri. Siden da
er man gAet over til de sAkaldte mini
midler, som er mere giftige pr. kg, sA den
samlede forbrugsmengde er gAet ned,
mens behandlingshyppigheden ikke
faldt i de forste Ar. Dette er dog sket i
2001, sA man nu mermer sig de opstille
de mAl. Forbruget bar medfort tab til
omgivelserne, og der er risiko for op

metode med hensyn til barnetsforhoid
til naturen en enestefortsat kcede affor
sommelse og misgreb.
Menneskenes oprindelse, deres histo
ne, deres liv og dod styres afde samme
naturlove, der rdderfor alt organisk liv.
Nutidensforkyndere kender kun men
neskenes historie; iii de store naturiove
er kendskabet efterforkyndeisen at
domme overfiadisk. Ikke sjceident har
gejsteiigheden dvs. prester og ligesin
dede tii ai den del af Guds rige, der
ikke netop faider md under begrebet
Homo sapiens, i sin forkyndeise indtaget
et naturjjendtiigt stade."
-

hobning af modstandsdygtige nedbryd
ningsprodukter, efterhAnden som over
skudsvandet fra markerne siver ned dl
grundvandet. De sprojtemidler, man an
vendte tidligere, er generelt genfundet i
overfiadevandet og i grundvandet. Man
bar enten fundet selve sprojtegiften eller
et af de nedbrydningsprodukter, den
omdannes til.
Der er sAledes sket endringer i pA
virkning og forurening af de ferske van
de gennem de sidste 100 Ar. Samtidig
med, at man afboder virkninger af visse
forureninger, mA man derfor vre for
beredt pA, at der opstAr nye. Man mA
ogsA vre ldar over, at nogle af virk
ningerne er akutte, mens andre er kro
niske og kan efterlade uloselige proble
mer. Forurening af vandene med orga
nisk stof er sAledes voldsom og iojnefal
dende, og den forer til iltsvind og oje
blikkelig forsvinden af mange dyr i søer
og damme. Forureningen med merings
stoffer forer til overdreven algevekst og
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ukiart vand, men der opstAr forst ut
svind, nAr algerne senere buyer ned
brudt. Det er derfor sverere umiddel
bart at forstA, hvad der sker. Toiletaffald
er hAndgribeligt, mens det er sverere at
acceptere, at hvide, lugtfrie godningske
mikalier, der indkobes i store poser, kan
vre endnu vrre for vandmiljoet. Det
bliver endnu mere kryptisk, hvis det’
drejer sig om sprojtegifte, som dukker
op i afstromningen fra markerne og
forst efter flere Ar registreres i grund
vandet og drikkevandet. For grundvan
dets vedkommende mA man vnne sig
tii at tnke i reaktionstider pA Artier, og
hvad effekterne angAr, er de ofte vanske
lige at dokumentere, men de kan inde
bare forstyrrelser i dyrs og menneskers
hormoner og forplantning.

Bogens ide og indhold
Bogens ide er at beskrive, hvilke mulig
heder og oplevelser soerne rummer. Det
er her, vi alle kan begynde belt fri for
dybere tanker og overvejelser nemiig
med at gliede os over soernes udseende
og deres mangfoldige dyre- og planteliv.
Men bogen gennemgAr ogsA de okolo
giske forhold, der bestemmer dyre- og
plantelivets sammens2etning samt van
dets kiarhed og renhed, og som er vigti
ge at kende for at kunne forvalte soer
nes kvaliteter og forbedre disse i fremti
den. Bogen inddrager nye vurderinger
af de biologiske samspil i soernes fode
k2eder, og den giver eksempler pA de ny
este opdagelser om arternes biologi.
Disse forhold er i hoj grad flles for
soerne og dammene. De serlige aspekter
ved livet i dammene bar dog fAet et ka
pitel for sig selv for at rette lidt op pA
den stedmoderlige behandling, de ofte
bar fAet i litteraturen, selv om de er talri
-

-
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ge og rummer sA mange muligheder for
dyr og planter og opleveisesmulighe
der for os mennesker. Kendskabet til
dammene skjuler sig imidlertid i hoj
grad i ubearbejdede rapporter og i hu
kommelsen hos praktikere, mens de
pubiicerede videnskabelige undersogel
ser er fA, hvilket bar gjort det svert at
dokumentere de okologiske sammen
henge.
Bogen behandler tii slut den biolo
giske mangfoldighed i soer og damme,
som bAde vurderes pA det lokale, det
nationale og det globale plan.
Redaktor og hovedforfatter er Kaj
Sand-Jensen, som er professor i okologi
ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium,
Københavns Universitet, og som i
mange Ar bar forsket i økologi og de
neriige betingelser for organismerne i
vandløb, soer og lavvandede kystomrA
der.
Kapitlet om dammene er skrevet med
hjelp fra KAre Fog og Peter Wiberg-Lar
sen, Fyns Amt, og kapitlet om soernes
kulturhistorie er skrevet af Susanne An
dersen, Skov- og Naturstyrelsen.
-

Tak
Initiativet til denne bog er taget af
Skov- og Naturstyrelsen. Arbejdet med
udformning af bogen er fulgt af en sty
ringsgruppe med deltagelse af Jens
Møller Andersen, Arhüs Amt, Karsten
Fugl, Storstroms Amt, Peter Wiberg
Larsen, Fyns Amt, Ivan Karottki og
Hans Erik Svart, Skov- og Naturstyrel
sen. Disse personer bar sammen med
Kirsten Christoffersen, Erling Krabbe,
Jorgen Kristiansen og Peter Geertz
Hansen kommenteret teksten. Niels Jor
gen Friis, Kjeld Sandby Hansen, Mogens
Holmen, Karsten Laursen, Bjarke Huus

- -

Jensen, Jens Peter MUller, Torben Jor
gensen, Peter Wiberg-Larsen og Gorm
Rasmussen bar bidraget med forskellige
oplysninger.
Tak lii Kirsten Christoffersen, Jens
Gregersen, Ole Geertz Hansen, Jorgen
Kristiansen, Finn Pedersen og Ole Pe

-
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dersen for foto og tegninger. Tak til Ole
Jorgensen, Gads Forlag for grafisk op
setning, sproglige forbedringer og kor
rektur af bogen.
ølsted, oktober 2000
Kaj Sand-Jensen
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2. Danmarks søer
Naturlige soer og damme findes overalt i
Danmark, men der er store forskelle pA
antallet i de forskeliige landsdele. Der er
mange i de bakkede monenelandskaber
pA Fyn og i Midt- og østjylland, Thy og
Nordsjelland. Derimod er der fA pA de
flade hedesletter i Vestjylland og pA den
flade hevede havbund i SV-Vendsyssel
og pA Lolland-Falster.
SmAsoernes og dammenes hyppighed
forskellige steder i landet er pAvirket af
den intensitet, hvormed menneskeskabte
damme sAsom grusgrave, mergelgrave,
molledamme og torvegrave er blevet eta
bleret eller nedlagt. Men ogsA storre kun
stige soer er opstAet ved inddkemning af
tidligere fjordarme f. eks. Saltbek Vig
og ved kraftverksckemninger f. eks.
Tange So og Holstebro Vandkraftso.
Alt i alt findes der i Danmark om
kring 120.000 omrAder med "stillestAen
de" ferskvand med et areal storre end
0,01 hektar 100 m2. Langt de fleste er
smA vandomrAder, der i daglig tale be
tegnes vandhuller og damme. Kun ca.
2.760 er storre end 1 hektar og betegnes
søer figur 2.1. De 120.000 vandomrA
der bar et samlet areal pA 58.000 hektar,
hvilket svarer til 1,4 % af Danmarks
areal.
Den gennemsnitiige storrelse af de
120.000 danske soer og damme er ca. 0,5
hektar. Hvis vi antager, at en sAdan gen
nemsnitlig vandsamling er cirkuher, er
dens omkreds i kontakt med land 250 m

bang. Da der er 120.000 sAdanne vand
samlinger, er den samlede kengde af
bredzonen mellem og landjord
mindst 30.000 km pA landsbasis. Disse
tal illustrerer meget godt den intime
kontakt, som eksisterer mellem landjor
den og vandet i de mange vandsambin
ger. Denne intime kontakt udnyttes af
planter og dyr, som bebor overgangszo
nen permanent eller de sAkaldt amfibi
ske arter, som krydser frem og tilbage
mellem vand og land. Froer og tudser
lever som haletudser i vand og som
voksne pA land. De fleste vandinsekter
er ogsA amfibiske, idet larverne lever i
vand, mens de voksne lever pA land.
50

100.000
10.000
1.000
100
10

0,01

0,1

1

10

100

1000 >1000

Seareal, hektar
Figur 2.1. Antal og størrelse af samtlige
120.000 danske damme og søer over 0,01 hek
tar. Langt de fleste 98 % er mindre end 1 ha,
og kun Ca. 2.760 godt 2 % er større end 1
hektar. Efter Søndergaard et al. 1999.
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Boks 2.1. Søernes forvaitning
Den danske lovgivning beskytter soer
ne pA forskellig vis. Vandlobsloven og
naturbeskyttelsesloven tager sig af det
fysiske miljo, mens miljobeskyttelses
loven forst og fremmest sikrer vand
og miljokvabiteten. Derudover sikrer
planloven, at der i regionpbanerne st
tes mAl for soernes miljokvalitet og
anvendelse. Dertil kommer de ram
mer, som EF’s "vandrammedirektiv"
og "habitatdirektiv"setter for forvalt
ninger af yore soer.
Det er amterne, der undersoger,
hvor forurenede soerne er, og som
kortlaegger de enkelte forureningskil
ders betydning. Det sker i samarbejde
med kommuner og interesseorganisa
tioner, og resultaterne danner grundlag
for en "recipientkvalitetsplan", der ofte
er en integreret del af regionplanen.
Ved en recipient forstAs et vandomrAde
her en so som modtager forurenen
de stoffer fra f.eks. husholdning eller
bandbrugsdrift. Regionplaner og reci
pientkvalitetspbaner indeholder mAl
netninger for anvendelsen afsoerne,
og amter og kommuner er forpligtet til
at soge at opfylde disse mAlsetninger.
Det er i ovrigt ogsA amterne, man
skal henvende sig til, hvis man vil i
gang med projekter, der medforer
2endringer i en so.
-

-

Naturbeskyttelsesloven
I formAlsparagrafen i "Lov om natur
beskyttelse" Mibjoministeriet 1992
hedder det:

"s, 1. Loven skal medvirke til at verne
om landets natur og miljo, sA sam-
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fundsudviklingen kan ske pA et bre
dygtigt grundlag i respekt for menne
skets bivsvibkAr og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet.
Loven tilsigter bAde at bevare, for
bedre og genoprette naturomrAder og
sikre befolkningen og kommende ge
nerationer muligheder for at frdes i
naturen for at opleve vanrdierne.
Stk 2. Loven tilsigter srbigt
1 at beskytte naturen med dens bestand afvilde dyr og planter samt
deres levesteder og de landskabeli
ge, kulturhistoriske, naturvidenska
belige og undervisningsmssige
verdier.
2 at forbedre, genoprette eller tilveje
bringe omrAder, der er af betydning
for vilde dyr og planter og for
landskabebige og kulturhistoriske
interesser, og
3 at give befolkningen adgang til at
fierdes og opholde sig i naturen
samt forbedre mulighederne for
friluftslivet.
Stk 3. Der skal ved bovens administra
tion hegges vatgt pA den betydning,
som Ct areal pA grund af sin beliggen
bed bar for almenheden."
Kapitel 2 om de generelle beskyttelses
bestemmelser omfatter soer, vandlob,
heder, moser, strandenge, strandsum
pe, ferske enge, overdrev my. som de
beskyttede naturtyper. Om soer bed
der det i § 3: "Der mA ikke foretages
endringer i tilstanden af naturlige
soer, hvis areal er pA over 100 m2."

Danmaris >eer

I bemerkningerne til loven 3.1 og i
Vejledningerne fra 1993 Miljomini
steriet 1993 a, b hedder det om na
turlige soer, at det er soer, der traditio
nelt indgAr i det pAgeldende landskab.
Der skab vere tale om soer, damme el
ler vandhuller, der ikke er midbertidi
ge, og hvor der bar udviklet sig et ka
rakteristisk plante- og dyreliv i tilknyt
ning tul soen.
Bestemmelsen omfatter sAledes
bAde de naturligt forekommende soer,
der ikke eller kun i ringe grad er pA
virket af kulturtekniske indgreb, og
soer, vandhuller og damme, som belt
eller delvist er opstAet ved elber bar
vret pAvirket af menneskelig indsats
for en kortere elber kengere Arnekke
siden. Det kan f.eks. vre gadeker,
mollesoer og eldre opstemningsankeg
samt fierdigt udgravede grus-, ler-,
torve- og mergelgrave, vildtdamme
my.
Temponere soer, der kun er vand
fyldte en del af Aret, typisk fra vinter
perioden til hen i sommermAnederne
maj-juni, hvor de torrer ud, er omfat
tet af beskyttelsesbestemmelsen under
forudsatning af, at de ikke er indgAet i
landbrugsdyrkningens omdrift og ud
gor en integreret del af et omrAde, der
i ovrigt opfylder storrelseskriteriet.
Det vil f.eks. sige, at en vandfyldt lay
ning pA en fersk eng pA 2.500 m2 og
derover er beskyttet mod dnening
uanset, at lavningen torrer ud i som
merperioden.
Ved beregningen af arealet af en gi
ven so skal der indgA bAde udstnek
ningen af den sammenhengende Abne
vandflade og det tilstodende vAdomrA
de med en vegetation bestAende af

vand- og sumpplanter eller alternativt
det tilstodende omrAde, der er uden
landvegetation pA grund af temponer
vandda±ning dvs. temponer udtorret
sobund.

M5I for søkvalitet
Knapt 700 danske soer over ca. 3 ha
bar deres egen serbige mAlnetning.
Man skelner mellem 3 typer: En
"skerpet" mAlsatning A, en "basis"
mAlnetning B og en "lempet" mAb
sketning. Afhengig af mAlsetningsty
pen beskrives den enkelte so’s onske
de miljotilstand ved en nekke krav
f.eks. sigtdybden, det totale fosfor
indhold, a1gemengden, forekomsten
af bundplanter og ved angivelse af,
hvor stor en meringsstoftilforsel soen
kan "tAle’ Det sikrer overensstemmel
se mellem mAlnetningen og det, der
skal til, for at opfylde den. Denne
form for plankegning forudsetter, at
miljotilstanden i soerne til stadighed
folges. Det er amternes opgave. Deres
undersogelser viser, at miljokvaliteten
i 1999 kun var i orden i ca. 30 % af
soerne, og at dette niveau stort set
bar vret mendret gennem de sidste
10 Ar.

Vandrammedirektivet
EF’s vandrammedirektiv bar som
overordnede mAl en hoj beskyttelses
grad for vandmiljoet. Derfor vil det
ogsA bidrage til at beskytte den "biolo
giske mangfoldighed". Det skab sikre,
at der ikke sker en yderbigere forringel
se i vandmiljoet, samt at der inden for
de meste 15 Ar opnAs en "god okolo
gisk tilstand" i alle vandomrAder
ogsA soer og et "godt okologisk
-

-

21

u r

-

cr beskyttet naturtype

potentiale" i kunstige eller sterkt
endrede vandomrAder. Direktivet vil
betyde endringer i den danske vand
planhegning; bl.a. vil det medfore nye
kriterier for yore soers mAlsetning.

Habitatdirektiv og fuglebeskyt
telsesomr5der
Flere soer indgAr i EF-habitatomrAder
eller er udpeget som EF-fuglebeskyt
telsesomrAder. FormAlet er at beskytte
en nekke dyre- og plantearter og na
turtyper, som er sjeldne, truede eller
karakteristiske i EU, og som onskes
bevaret som en del af den biologiske
mangfoldighed. I habitat- eller fugle
beskyttelsesomrAder mA der sAledes

Den intime kontakt mellem land og
vand indebkerer ogsA en pAvirkning fra
storebroder, landjorden, dl lillebroder,
de ferske vande. Med landpAvirkningen
folger en risiko for vandomrAderne, idet
mange stoffer, som tilfores landjorden,
meget let havner i vandet. Sprojtegifte
bkeser fra land ud over vandene èller
udvaskes sammen med meringsstoffer
via overfiadevand og dnenvand fra mar
kerne og forurener soerne.
Soer og damme pAvirkes derfor meget af omgivelsernes udnyttelse, og de
bar en central placering i "Lov om na
turbeskyttelse" af 2. januar 1992 boks
2.1. Naturfredningsloven fra 1972 blev
dl pA baggrund af en fremadskridende
forringelse og reduktion af de udyrkede
eller ekstensivt udnyttede naturarealer.
Loven er siden blevet revideret ved flere
lejligheder i de seneste 30 Ar f. eks.
1975, 1978, 1983, og den er blevet udvi
det til at omfatte flere naturtyper mo
ser, heder og strandenge my.
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ikke vedtages planer eller projekter,
der kan forringe beskyttede naturtyper
eller levesteder for de beskyttede arter,
eller som kan medfore betydelige for
styrrelser for dem. Dette er indbygget i
dansk lovgivning og dermed i de ret
ningslinier, myndighederne folger i
administrationen af natur- og miljo
lovgivningen. I forbindelse med god
kendelser og tilladelser inden for habi
tat- og fuglebeskyttelsesomrAder skal
der fortages en vurdering af konse
kvenserne for de arter og naturtyper,
som omrAderne er udpeget for at
beskytte. Habitatdirektivet omfatter
flere karakteristiske danske sotyper,
samt plante- og dyrearter.

Arealgnensen for beskyttelse af soer
og damme blev med 1992-loven flyttet
belt ned til 100 m2 0,0 1 ha, mens den
med bestemmelserne fra 1984 lA pA 500
m2. Damme, der er mindre end 100 m2,
er ogsA beskyttede, hvis de ligger ved et
beskyttet vandlob eller indgAr i en anden
beskyttet naturtype f. eks. enge, heder,
moser.

De større søer
Vi ser et ojeblik bort fra damme og
smAsoer for at koncentrere os om soer
med et storre areal end 5 hektar. Der
findes 468 sAdanne storre soer inden
for landets gnenser tabel 2.1. Men
selv blandt dem er arealet beskedent.
Halvdelen af disse soer er mindre end
22 hektar, mens den anden halvdel er
storre. De er ogsA gennemgAende lay
vandede, idet halvdelen bar en maksi
mumsdybde pA under 3,7 m og en
middeldybde under 2,0 m. Soerne
modtager vand fra et omgivende land-

S

22
2,0
3,7
11
0,3

oC

Variation

Median
Søareal hektar
Middeldybde m
Maksimumdylide m
Oplandsareal km2
Opholdstid r

.>

5
0,2
0,2
0,2
mindre end 0,01

-

4.200
16,3
38
1.500
27

label 2.1. Størrelse, dybde, oplandsareal og vandets opholdstid i de 468 danske søer,
som er større end 5 hektar. Medianen er det midtpunkt, som skiller mellem de 50%
højere og de 50% lavere vrdier. Efter Miljøstyrelsen 1990.

omrAde, et sAkaldt opiand. Halvdelen af
de storre soer bar et opland, der er
mindre end 1.100 hektar. Da hovedpar
ten af soerne sAledes bAde er lavvandede
og modtager overskudsvand fra et land
areal, som er 50 gange storre end vand
arealet, sA er vandets opholdstid i soen
normalt under ét Ar. Det betyder, at det
varer mindre end et Ar at udskifte hele
soens vandvolumen og erstatte det med
nyt vand fra oplandet. Disse forhold in
deberer, at soernes vandkemi og okobo
gi i stort omfang bestemmes af jord
bund og dyrkningspraksis i oplandet.
De ferske vande en dermed i ganske scen
hg grad aflicengig af hvondan jorden ud
nyttes, og landbruget praktiseres.
Der findes nogle fA soer, som afviger
markant fra det ovenmevnte monster
ved at vre storre og dybere samt have
en mangeArig opholdstid for vandet.
Hvis disse soer tillige bigger i relativt

Størrelse
1900
1980

Mindre end 0 1 ha
2.256
626
.

uopdyrkede og tyndt befolkede omrA
der, bar de det reneste og klareste vand i
Danmark.
Kun 6 danske soer er storre end 1.000
hektar. Det ga/lder Arreso, Esrum So,
Mosso og Tisso. Soer med dybder over
30 m omfatter Fureso, Hald So og Ravn
so. Esrum So bar et dybt, badekarformet
bassin, og den indeholder mest vand af
alle danske soer. Esrum So bar et ret be
gnenset opland i forhold til soarealet, og
vandet bar en opholdstid pA omkring 15
Ar. Adskillige andre store dybe soer bar
ogsA en opholdstid pA mere end 10 Ar,
og det samme gelder nogle smA, dybe
skovsoer, som udelukkende modtager
undersoiske tillob. Blandt dem skal vi
finde nogle af landets reneste soer som
Grane Langso og KalgArd So i Midtjyl
land. Det lille, skovkhedte opland be
gnenser dlstromningen af meringsstof
fer, og den store dybde og lange op

0 1-1 ha

1-10 ha

405
173

81
29

Mere end 10 ha
20
7

label 2.2. Antallet af damme og søer I Arhus Kommune er fra r 1900 og frem til 1980
blevet indskrnket med Ca. 70%. Tilbagegangen har ramt svel smadamme som søer.
Efter Skriverog Skriver 1981.
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Boks 2.2. Nye søer langs PøIen
Frederiksborg Amt bar siden 1985 op
rettet 3 nye soer langs PolAen og 1 so
ved Ramlose A, der begge lober til Ar
reso fra ost. Der er ogsA projekteret en
so ved Ølsted, hvor Lyngby A lober tub
soen fra syd. Soerne er oprettet med
det dobbelte formAl: 1 at nedsette

meringstilforslen til Arreso, og 2 at
oge den landskabebige variation og dy
rebivet i omrAdet. Fuglene bar f.eks.
nydt gavn af initiativet.
Alsonderup Enge bigger kengst ned
stroms i PolAen; den er lavvandet, 57
hektar stor og blev etableret i 1987.

A. Kort over omr5de, hvor Frederiksborg Amt har oprettet nyc søer. Baggrundskort
1:250.000, © Kort & Matrikelstyrelsen A. 117-01.
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B. Strødam Engsø, en af de nyc søer I Frederiksborg Amt. I forgrunden ses lsterødvejen og I baggrun
den Gribskov. Foto Lars Skov. Venligst udlânt af Frederiksborg Amt.

Fuglelivet var srligt rigt i de forste Ar
efter etableringen, og det faldt siden til
et mere stabilt, lavere leje GrUnfebd og
Lindhardtsen 1999. Det er et mon

ster, man genfinder i andre nyetabbere
de soer, og nogen bar tillagt det en
storre dlgang pA fode i de forste Ar,
mens andre finder dette usandsynligt
og tilkegger det fuglenes pioneradfierd
og indledende mangel pA stabile kon
kurrenceforhold. Blandt de sjldne
ynglefugle var atlingand, brushane,
drosselrorsanger, lille pnestekrave,

plettet rorvagteb og sorthalset lappe
dykker. I betragtning af det ret lille
areal, sA rummer soen hvert Ar mange
rastende fuglearter ca. 50 og indivi
der ca. 4.000, se tabellen.
Ynglende arter Ynglepar
1989
1993-95
1999

31
10-17
27

260
40-57
87

Antal ynglende fugle I Alsønderup Enge.
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holdstid oger chancerne for, at merings
stoffer gAr tabt for den biobogiske om
setning og bliver begravet permanent i
søbunden.

Tab af søer og damme
gennem 100 Sr
Antallet af soer og damme bar i mange
Ar vret for nedadgAende pga. landbru
gets strukturudvilding og byernes eks
pansion. Ved studier af gamle kort bar
man rekonstrueret udviklingen i mange
kommuner og amter. Billedet bar overalt
v2eret det samme. Sedvanligvis er mel
lem halvdelen og to trediedele af soerne
og dammene forsvundet i bobet af 1900tallet, og nogen steder bar nedgangen
veret pA 90 %.
Tallene fra Arhus Kommune viser, at
blandt 2.752 soer og damme, som fand
tes i Ar 1900, var der 835 tilbage i 1980,
hvilket svarer til en nedgang i antallet pA
70 % tabel 2.2. Den procentvise nedgang var nogenlunde den samme blandt
damme og soer, og selv soer over 10
hektar oplevede en nedgang i antallet pA
nesten 70 %.

Tilgang af søer og damme
I de senere Ar er der udgravet nye damme og fyldt vand i nogle fA tidligere tor
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bagte soer, desuden er flere nye soer un
der plankegning. De nye vandomrAder
bar frisket op i landskabet og skabt vr
difuld ny natur og rekreative mulighe
der. Mange af de nye soer bar oplevet en
usedvanlig hurtig indvandring og op
blomstring af fuglelivet. De tre nyanlag
te soer bangs med PolAen nord for Hible
rod blev eksempelvis hurtigt rige pA
vandlevende fugle og er endog tilbolds
steder for besogende fiskeorne, havorne
og kerhoge boks 2.2.
Inidativerne er flere, og udgifterne
mindre, nAr det gelder etablering og
sikring af damme. Her kan den enkelte
lodsejer og de enkelte kommuner med
de rette anvisninger skabe betydelige na
turomrAder for smA penge. PA den mAde
er der skabt bedre muligheder for, at en
nekke sjeldne og udryddelsestruede
froer og salamandre igen kan fA flere og
storre ynglebestande, sA overlevelsen af
eksempelvis bovfro, klokkefro og bjerg
salamander i Danmark skulle vre sik
ret i fremtiden. Der skulle ogsA blive be
dre muligheder for vandinsekter og
planter, men her mangler vi viden om
udviklingen og betydningen af initiati
verne, sA der er behov for bredere un
dersogelser af arternes indvandring i de
nyskabte damme.

--
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3. Søernes miljø
Soerne modtager vand og mange for
skellige stoffer fra oplandet og luften.
Derfor er vandkemien og biologien i
meget hoj grad bestemt afjordbundens
sammenstning og omgivelsernes vege
tation og udnyttelsen til bebyggelse,
landbrug og industri. Og derfor mA
man bort fra vandkanten og have hele

oplandet og atmosfren med, hvis man
vil forstA soernes okologi. SA bliver det
ogsA let at indse, hvorfor soerne i de
kalkfattige sandomrAder i Midt- og
Vestjylland bar en anderledes vandkemi
og andre planter og dyr end soerne i de
kalkrige moneneomrAder i Ostdan
mark.

Vandkemi og opløste stoffer
Dc vigtigste oploste stoffer i sovandet
opgjort efter mengde normalt kalci
um, natrium, magnesium og kalium for
de positive ioners vedkommende og bi
karbonat, sulfat og kborid for de negative
-

-

ioners vedkommende tabel 3.1. De
mevnte stoffer dlfores soen oplost i ned
boren og oplost i grundvand og vand
lob, som afvander oplandet til soen. Den
storste tilforsel stammer sedvanbigvis fra

Ion

Regnvand

Grane Langsø

Kalgard 50

Esrum Sø

pH
Na>

4,3
1,8

Ca2>
K>
Mg2
S042

0,4
0,3
0,3
4,3
5,6
0

5,4
6,0
1,8

6,7
6,7
1,1
0,4
0,4
6,6
11,8
0,4

8,2
14,7
50,0

C1
HCO3

0,5
1,1
8,3
10,9
0

2,7
6,6
22,6
20,0
156,0

label 3.1. lndholdet af de vigtigste opløste loner og pH I nedbøren og I tre søer. Ammo
nium og nitrat varierer meget I løbet af aret og er ikke vist. Grane Langsø og Kalgrd 50
ligger I et udvasket sandomr5de I Midtjylland, og de er omgivet af skov og hede. Esrum
Sø ligger I en kalkrig lermorne 1 Nordsj©lland. Ionindholdet er angivet som mg pr. liter.
Søernes pH ervistved ligev©gt med luften. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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Boks 3.1. Kemiske processer i atmosfaeren
1. Svovldioxid SO2 tilfores atmosfie
ren ved afbnending af svovlholdige
fossile bnendsber iser kul i kraft
verker, og der kommer naturligt en
vis mengde ved vulkanudbrud. I
atmosfieren iltes svovldioxiden vi
dere til svovlsyre H2S04, som op
loses i regnvandet.
2. Kvelstofoxider NO tilfores atmo
sfieren ved afbnending af fossile
bnendsber i kraftverker og bilmoto

rer, hvor de dannes pga. hoje for
bnendingstemperaturer. Kvelstof
oxider dannes ogsA i mindre om
fang i atmosfieren ved lynudled
finger. Kvelstofoxiderne iltes videre
til salpetersyre HNO3, som oplo
ses i regnvandet.
3. Ammoniak NH3 damper af fra
husdyrgodning inkl. gylbe, og det
oploses i regnvandet som ammoni
um.

Dc to forste kemiske reaktioner danner syre H> og den tredie base OH-:
SO2 + ‘½ 02+ H2O
2 H> 5O42
1
NO
‘/a H2O
H NO3
2
NH3 H20
NH4 0H
3
+

->

+/402+
+

->
-

opbosning afjordens mineraler. F. eks.
frigores kalcium, magnesium og bikar
bonat ved oplosning af kalkmineraler,
mens bermineraler frigor de samme stof
fer plus natrium og kalium. I det om
fang, disse stoffer ikke fuldt ud udnyttes
af bandjordens plantevekst, udvaskes de
fra jordene og fores med grundvandet
og vandbobene frem til soen.
Luften fAr tilfort stoffer fra sAvel havet som landjorden og industrieb aktivi
tet. Stofferne opboses i nedboren og reg
ncr ned pA soerne. Luften modtager salt
sprojt fra havet, som er rigt pA natrium,
kiorid og sulfat. Den modtager ogsA fine
jordpartikler fra bandomrAder og luftar
ter fra bandbrug, industri og forbnen
dingsankeg, som kan omdannes og op
loses i nedboren. E eks. omdannes
svovb- og kvelstofilter -oxider fra for-

30

+

+

bnendingsankeg og bilmotorer til svovl
syre brintioner plus sulfat og salpeter
syre brintioner plus nitrat, hvorved so
erne tilfores disse stoffer med nedboren
boks 3.1. Ammoniak fra husdyrgod
ningen oploses i nedboren og tilfores so
erne som ammonium. Tabel 3.1 viser, at
natrium, klorid og sulfat ofte dominerer
som oploste stoffer i nedboren.
Ammonium- og nitradndholdet er
ogsA hojt, men det er ikke vist i tabellen,
fordi det varierer meget pA forskeblige
tidspunkter og steder. Ammoniumind
hobdet er meget hojt i omrAder med et
stort svinehold. Mange steder tilfores
meringsfattige enge, heder og moser i
dag mere kvelstof fra luften end den
mengde, de kan tAle, hvis de skal opret
holde deres neringsfattige karakter. I de
meringsfattige soer, hvor planteweksten

Soernes rn je

iser er begnenset af kvelstofmengden,
giver tilforsben fra luften ofte det storste
bidrag, hvorfor en beliggenhed i svine
tette omrAder udgor en reel trussel
imod soernes kvabiteter.
Den samlede mengde af oploste stof
fer sAsom kalcium og bikarbonat er meget storre i soer fra et kalkrigt monene
omrAde f. eks. Esrum So i Nordsjl
land end i soer fra et kalkfattigt sand
omrAde f. eks. Grane Langso og KalgArd
So i Midtjylland, tabel 3.1. Denne for
skel skyldes det storre indhold af kalk
og lermineraler i lermonenen. Sandom
rAder i Midt- og Vestjylland er fattige pA
let nedbrydebige mineraler, fordi omrA
det ikke var isdekket under sidste istid.
Jorden bar derfor veret udsat for ud
vaskning i mere end 100.000 Ar, siden
slutningen af forrige istid. Da kalk- og
lermineraler lettere oploses end andre
mineraler, er de fleste af dem efterhAn
den forsvundet, mens de svert opboseli
ge aluminium-, jern- og sibikatmineraler
er tilbage i jorden.
Der er da ogsA en stor forskeb i vand
kemien i de mevnte soer; eksempelvis er
kalciumindholdet kun mellem 1,1 og 1,8
mg pr. liter i Grane Langso og KalgArd
mod 50 mg pr. liter i Esrum So. Kalcium
indholdet i Grane Langso og KalgArd So
er faktisk sA bavt, at det er swert eller
umubigt for en del dyr som f. eks. snegle
at danne deres kalkskelet figur 3.1, og
der lever derfor meget fA sneglearter i
disse og andre meget kalkfattige soer,
mens der er mange sneglearter i Esrum
So og andre kabkrige soer.
Bbandt de storre krebsdyr bar flod
krebsen problemer med at danne den
hArde ydre kalkskab i Grane Langso og i
tilsvarende soer med et kalciumindhold
nr 1 mg pr. liter. Dette problem for
sterkes af, at vandets lave pH forkenger

20
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Figur 3.1. Antal sneglearter I 950 norske soer
som funktion af den nedre tlegrnse for van
dets hrdhed og pH. Ved en hrdhedsgrad un
der 1, svarende I gennemsnit tIl 2,7 mg kalcium
og 0,6 mg magnesium pr. liter, og ved en pH
under Ca. 6,5 falder artsantallet af snegle me
get brat. Efter økland 1990.

den tid, det tager at producere og herde
kalkskallen, hvorved der opstAr en storre
risiko for, at flodkrebsen under hudskif
tet bliver 2edt af fisk eller angrebet af en
dodelig svampesygdom.
Problemerne med et lavt kabciumind
hold og en lay pH rammer ogsA visse ar
ter af dafnier i pbanktonet. Deres artsan
tab er lavere og artssammenstningen
anderledes i kalkfattige end i kalkrige
soer. Dc kalkfattige soer indeholder nog
le ganske serlige og ofte sjeldne arter,
som man ikke moder i de kalkrige soer,
der findes i det meste aflandet.

Bikarbonat, kuldioxid og pH
Bikarbonat HCO3 er en serlig vigtig
ion i sovand. Den udnyttes som mevnt
ovenfor ill produktion af smAdyrenes
kalkskebet og som kulstofkilde for
mange plantearters fotosyntese, og den
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Boks 3.2. Bikarbonat og pH
I jorden opboses kalk CaCO3 gradvist
under pAvirkning af vand med oplost
kuldioxid C02, der stammer fra
CaCO3

+

H20

+

jordbundsorganismernes respiration.
Ved processen dannes bikarbonat
HCO3j:

CO2

bestemmer vandets stodpudeevne og
pH-niveau boks 3.2.
Bikarbonat virker som en stodpude
ved at neutralisere overskud af sAvel syre
som base. NAr bikarbonaten neutralise
rer brintioner, virker den som en base,
mens den virker som en syre, nAr den
neutraliserer hydroxylioner. Det er den
evne, som ogsA dyrene benytter tib at
stabilisere pH i deres kropcelber og i bbo
det, der netop bar et hojt indhold af bi
karbonat.
Bikarbonat er lidt strkere som base
end som syre, og en ren bikarbonatop
losning bar en pH pA 8-9. Derimod gor
kuldioxid vandet surt, fordi den reagerer
med vandet og danner kulsyre. Stigende
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Ca2>

+

2 HC03

Bikarbonaten er ogsA en vigtig buf
fer mod pH-svingninger i vandomrA
der, hvis der tilfores syre H eller
base OH- med tillob eller nedbor
udefra elber ved omnetningsprocesser
i vandomrAdet. Bikarbonat kan bAde
neutralisere syre overste reaktions
skema og base nederste reaktions
skema:

I vandomrAder gAr processen den
modsatte vej ved mange algers og
planters fotosyntese, idet de udnytter
oplost bikarbonat i vandet, indbygger
kubdioxiden i nyt organisk stof og ud
fielder kalk pA planteoverfiaden. Ved
processen fAr planterne adgang til en
stor pulje af uorganisk kuistof, som
kan vtere en mangelvare i vandmiljoer,
og ved kalkudfieldning forhindrer de
pH-stigning, der ellers ledsager foto
syntesen.
HC03+ H
HC03 + 0H

-4

-

-

H2O
H2O

+

CO2

+

bikarbonatindhold pAvirker sovandets
pH som vist i figur 3.2. I soer som Grane
Langso uden bikarbonat vil pH pga. kul
syren vre omkring 5,4-5,5, nAr kul
dioxiden i vandet og i luften er i bigevegt
med hinanden. I soer med et vist, men
lavt bikarbonatindhold som KalgArd So
med 0,4 mg pr. liter er pH 6,7, nAr kul
dioxiden i vandet og i luften er i ligevgt
med hinanden. I soer med et hojt bikar
bonatindhold pA 156 mg pr. biter som i
Esrum So eller andre kalkrige soer er pH
8,2, nAr der er ligevegt mellem vandets
og luftens kuldioxidindhobd. Hvis md
holdet stiger yderligere tib 240 mg pr. li
ter, som i meget kalkrige soer, havner
pH pA 8,5 ved ligevgt.

Seernes miljo
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Alkalinitet, mkv pr. liter
Figur 3.2. Sovandets pH ved ligevgt med luf
tens kuldioxidindhold fuldt optrukket linie sti
ger fra omkring 5,5 til 8,5 I takt med at bikarbo
nat-alkaliniteten oges fra 0 til 5 millikvivalen

Disse pH-verdier er som nrevnt alle
sammen mAlt, nAr der er ligevgt mel
1cm luftens og vandets kuldioxidind
hold. Eksemplerne viser, at soernes pH
ved ligevegt gradvist stiger med 3 enhe
der fra ca. 5,5 til 8,5 alene fordi vandets
bikarbonatindhold oges fra 0 dl 240 mg
pr. biter. Det er de omgivende jordes
kalkindhold, der oploses og giver ophav
tiljordenes og sovandets bikarbonatind
hold og derfor i sidste instans bestem
mer det niveau, som sovandets pH befinder sig pA. I Ostdanmark er de fleste
jorder kalkrige, og soerne bar derfor
gennemgAende pH-verdier fra
og
opefter. I Vestdanmark er en del jorder
kalkfatdge, og derfor bar en del soer her
pH-vardier fra 5,5 til 7,5. Der findes endog en del forsurede soer, som bar pH
verdier under 5,5.
Soernes pH varierer ofte i lobet af
Aret, fordi der ikke er fuldsttendig lige
vegt meblem sovandets og luftens kul
dioxidindhold. pH i vandet bliver hoje
re, hvis der er undermetning med kul
7,5

ter pr. liter. 1 millikvivalent svarer til 61 mg bikarbonat. Hvis der er frie mineralske syrer eller
humussyrer I vand uden bikarbonat, kan pH falde
fra 5,5 til 3,0 eller I ekstreme tilflde endnu Ia
vere. I bikarbonatrige søer kan pH om sommeren
stige op mod 10, fordi intensiv fotosyntese ska
ber underskud af kuldioxid I forhold til ligevgt
med luften. pH kan derfor variere I danske søer
fra 3,0 til 10.
Dc indtegnede soer er: B - forsurede søer I
brunkulslejerne, G - Grane Langsø, forsuret af
nedboren, K - nringsfattige Kalgaard Sø, A n©ringsfattige Almind Sø, M - mange nringsri
ge søer med algeopblomstring, 5- nringsfattige
SIen Sø, E - Esrum Sø, 50 - nringsrige Soby
gaard Sø ved algeopblomstring, F - Furesø. SandJensen original.

dioxid i forhold til luften, og bavere, hvis
der er overmtning i forhold dl luften.
Organismernes respiration frigor kul
dioxid, som omdannes til kulsyre og
skaber et pH-fald, mens planternes foto
syntese forbruger kuldioxid, som skaber
et fald i kulsyremngden og dermed en
pH-stigning.
Den vekslende dominans af fotosyn
tese og respiration med Arstidernes skif
ten og vandets opblanding kan forkbare
udvildingen i sovandets pH. PA de mor
ke Arstider om efterAret og vinteren er
de fleste soer svagt overmtettede med
kuldioxid, fordi en del af sommerens
planteproduktion nedbrydes af bakteri
er respiration, og det kan senke pH
med op til 0,5 pH-enheder i forhold til
luftligevegt. Overmetningen er ogsA
stor i dybe soer om efterAret, hvor hele
vandmassen opblandes, dvs. hvor bund
vandet blandes op i de ovre vandlag. I
lobet af sommeren er der nemlig opho
bet store kuldioxidm2engder i bundvan
det under springlaget, hvor der sedvan

33

___r
Seer

en beskyttet naturtypt

2.000

-,

0
4-0

-

AtmosfreIigevgt
MSlt koncentration

1.500

111.000
C

50

M

J

S

T’
N

*

J

M

M

1992

J

S

N

1993

Figur 3.3. Kuldioxidkoncentrationens ssonn
dring I overfiadevandet . I en n©ringsfattig
amerikansk lobeliesø, Mirror Lake, og I luften
umiddelbart over søoverfladen 4. Søvandet er
overmttet ret rundt, men mest udpr©get, nr

det ophobede kuldioxid om efter ret blandes op
fra bundvandet, eller nar sovandet blandes efter
lngere tids sne- og isdkning bjlken, der har
forhindret forbrug af kuldioxid ved fotosyntese.
Omtegnet efter Cole et al. 1994.

ligvis kun foregAr respiration og ingen
fotosyntese pga. lysdmpning gennem
vandsojben figur 3.3. Samtidig mcd, at
ilten svinder md i bundvandet, er der
derfor sket en ophobning af kuldioxid.
Man kan derfor billedbigt talt sige, at
soen Ander ud om efterAret og afgiver
kubdioxid og fAr ny ilt, nAr bundvandet
blandes op i hele vandsojben og igen
kommer i kontakt med luften.
For Aret som hebbed er de fleste soer
ogsA overmettede med kuldioxid, og de
frigor kubdioxid til atmosfieren figur
3.4. Denne kuldioxid stammer iser fra
nedbrydning af en del af det organiske
stof, som tilfores soen fra landjorden,
mens resten af det organiske stof enten
passerer ud af aflobet eller afsettes pA
bunden. Hvis tilforslen af organisk stof
udefra er serbig stor, som i smA skovsoer,
er sovandet permanent overmettet med
kuldioxid og undermettet med ilt pga.
bakteriernes nedbrydning af det tilforte
organiske stof figur 11.4.
Om forAret og sommeren, hvor plan
tepbanktonet bbomstrer op og bar en hoj
fotosyntese i naeringsrige soer, kan so-

vandet her for en tid vre markant un
dermettet med kuldioxid. Herved for
skubbes pH opad med op til 1-2 enhe
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Figur 3.4. Den gennemsnitlige kuldioxidover
mCOtning I overfiaden af et stort antal søer ver
den over. V©rdierne viser den gennemsnitlige
kuldioxidkoncentration I søen I forhold til ni
veauet ved ligev©gt med atmosf©ren. En vrdi
p 1,0 indebrer ligevgt, mens 2,0 angiver en
dobbelt sâ stor koncentration I vandet som ved
luftligevgt og -2,0 angiver en halvt sâ stor
koncentration I vandet som ved luftligev©gt.
Langt de fleste søer er overmttede og top
punktet ligger ved 2-4 ganges overmtning.
Sammenstillet af Cole et al. 1994.
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Figur 3.5. Eksempel pa markant pH-stigning I
en nringsrig sø om sommeren, hvor plante
planktonet er blomstret op og udforer intensiv
fotosyntese. pH-stigningen forer til omdannel
se af ammonium til ammoniak, hvorfor fiskene
flygter fra søen tIl vandløbene. Den viste sø er
kalkholdig med pH 8,1-8,3 ved luftligevCOgt.
Sand-Jensen, original.

der i forhold dl ligevegt. Herved kan de
kalkrige soer nA pH-verdier mellem 9
og 10. SA hoje pH-verdier bar bAde en
direkte og indirekte indflydelse pA orga
nismerne.
Den direkte indflydelse skyldes, at
mange arter af dyreplankton og fisk ikke
bryder sig om den hoje pH; iser eg og
yngeb kan tage skade. Den indirekte
indflydelse skyldes, at hojt pH oger risi
koen for ammoniakforgiftning. I vandet
forekommer ammonium og ammoniak
nemlig i en kemisk ligevegt med hinan
den, og beliggenheden af denne ligevegt
athnger af pH, idet en storre andel af
den samlede mengde befinder sig pA
den giftige ammoniakform, nAr pH oges
figur 3.5. NAr pH stiger op mod 10
forsoger fiskene derfor at svomme bort
dl de dde af soen, hvor pH er lavere. Og
hvis det er muligt, soger de op i de pH
neutrale tillob.

Regnvandets pH veksber en del athengig
af indholdet af svovbsyre, salpetersyre og
ammoniak. Dc typiske pH-verdier1igger
mellem 3,9 og 5,1. Regnvandet er uden bi
karbonat, og ved Iigev2egt melbem destil
leret vand og luftens kuldioxid er pH 5,4Svovlsyre og salpetersyre i regnvan
det senker imidlertid pH under dette ni
veau, mens ammoniak fungerer som en
base og soger at skubbe pH opad. I indu
striomrAder med store udslip afsvovb- og
kvelstofilter er nedborens pH derfor sr
hg bay. Omvendt vil omrAder med mange
husdyr opleve nedbor med en hojere pH,
iser i begyndelsen af en regnbyge efter en
periode med intens gylbespredning.
Dc sureste soer indeholder intet bi
karbonat, mens de hidt mindre sure soer
bar et lavt indhold. Dc bikarbonatrige
soer i storsteparten af Danmark er dl
gengeld hverken sure eller forsurings
truede. I de sureste soer uden bikarbonat
pH under 5,5 athenger den konkrete
pH-verdi iser af indholdet af sterke
mineralsyrer som svovlsyre og salpeter
syre samt svagere organiske syrer. Svovl
syre og salpetersyre tilfores soerne med
nedboren og med afstromning fra sure
jorder i oplandet. litning afjernsulfider
f. eks. pyrit i jorden er en sterkt syre
dannende proces, men ogsA omdannelse
af ammonium til nitrat danner syre i
jorden, hvorfra effekten forplanter sig
med aflobsvandet til soerne.
Soerne tilfores ogsA organiske hu
mussyrer med aflob fra moser og torve
aflejringer ebber ved kontakt med torve
mosser ved sobredden. Iser i smA kalk
fatdge skovsoer under tilgroning kan der
forekomme en hengesek af torvemos
ser ved bredden. SAdanne soer vii ofte
have en pH mellem 4 og 5, og vandet vil
were brunfarvet af humussyrer.
5,5.
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Figur 3.6. Soerne I de nedlagte brunkulslejer I Midtjylland har meget surt og jernrigt
vand pga. oplosning af pyrit jernsulfid I jorden. Meget f planter og dyr lever I det sure
vand. Men efter planering og kalkning afjorden har man efterhanden fact en god op
vkst af naletrer I omrdet. Billedet er taget 11995. Foto Biofoto/John Nielsen.

Ferre end 1 % af soerne i Danmark
er s©erkt forsurede med pH-valrdier
mellem 2 og 4. Dc baveste werdier skyl
des mesten altid svovlsyre pga. iltning af
jernsulfider, som man kan mode det i
soerne i de nu nedlagte brunkulslejer. I
1970’erne, da syredannelsen var intens i
brunkulslejerne i Haunstrup og Soby
syd for Herning, kunne man mAle pH
werdier meblem 2,5 og 3,5 i flere af so
erne figur 3.6. I sAdanne strkt sure
soer lever kun ganske fA og specielt ill
passede arter. Der lever f. eks. nogle mi
kroskopiske kiselalger Eunotia exigua,

36

gronalger Chlamydomonas acidophiia
og ojeflagellater Eugiena mutabihis, der
kan tracifes over hele verden i staerkt
forsuret vand. Der lever ogsA nogie spe
cielle hjubdyr og snabeldafnier Bosmina
sp.. Endehig tracifer man enkeite insekt
arter bbandt dansemyg og biller, idet de
sidstnacvnte tAler syren pga. det tykke
hudpanser. Der lever meget fA vand
planter. Flere arter i siv-slacgten sAsom
glanskapsbet siv, knopsiv, lysesiv og tud
sesiv vokser dog bangs bredden, og ude i
vandet kan man finde lange skudkacder
af biden siv.
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Planters naeringsstoffer og søers eutrofiering
Dc mikroskopiske alger plantepbankto
net i sovandet og de hojere planter pA
sobunden og hangs bredden kracver alle
en rackke hovedioner for at kunne vokse
tabeb 3.2. Pbantemacngden er imidher
tid ikke pAvirket af vandets indhold af
hovedioner som kalcium, magnesium,
bikarbonat og sulfat, da disse stoffer
sacdvanhigvis findes i overskud i forhold
ill planternes behov tabeb 3.2. Det er
derimod isacr ioner af fosfor og kvaclstof,
nacringsstofferne, der begracnser pbante
macngden, da de forekommer i den ba
veste macngde i forhold til planternes
behov boks 3.3. Deter af praccis den
samme grund, at kvrelstof og fosfor er
de vigtigste godningsstoffer i landbru
get, da man kan foroge udbyttet ved at
tilfore mere af disse stoffer.
Stof

Planters krav,

lIt 0
Brint H
Kulstof C
Silicium Si
Kv©lstof N
Kalcium Ca
Kalium K
Fosfor P
Magnesium Mg
Svovl 5
KIor Cl
Natrium Na
Jern Fe

805
97
65
13
7
4
3
0,8
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2

%0

I soerne kan der ogsA opstA mangeh
pA sihikat kiselsyre for kisehalgerne, da
de bruger stoffet til at danne kiselskal
lerne omkring ceblen. I perioder med si
hikatmangeb vokser der imidiertid ret
hurdgt andre algeformer frem, som ikke
behover sihikat.
Interessen samber sig derfor om fos
for og kvacbstof, fordi oget tilforsel af de
to stoffer eutrofiening i sacrhig grad oger
vacksten og macngden af planteplankton
i sovandet. Ved opblomstring af phante
planktonet bhiver vandet uklart, og vege
tationen pA soens bund indskracnkes el
her forsvinder belt. Den ogede vackst af
phantephankton oger risikoen for bugtge
ncr og fiskedod, som kan skyldes giftige
alger og ihtsvind, nAr den store plante
produktion nedbrydes af bakterier.

TiIgngeIighed i vand
890
110
0, 012
0,0065
0,00023
0,015
0,0023
0,00001
0,004
0,004
0,008
0,006
0,0007

Krav/tilgaengelighed

mere
mere
mere
mere
mere
mere
mere

1
1
5.000
2.000
30.000
end 1.000
end 1.300
80.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000
end 1.000

label 3.2. Forholdet mellem planteplanktonets krav til forskellige grundstoffer I deres
vv og de samme stoffers tilgngelighed som gennemsnit I ferskvand. Forholdet
mellem krav og tilgngeligehed cr1 for vand med dets indhold af lit og brint, mens
forholdet er meget stort for fosfor 09 kv©lstof, som planteplanktonet derfor nemt kom
mer til at mangle. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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Boks 33. Fosfor og kvaelstof
omsaetning og udnyttelse
-

Fosfor og kvachstof er de to vigtigste
begracnsende nacringsstoffer for plan
ter - dvs. for deres macngde og pro
duktion. Dc to nacringsstoffer bestem
mer dermed i hoj grad macngden og
omsactningen af dyrephankton, bund
dyr og fisk samt bakteriernes nedbryd

fling af dodt organisk stof i vandet og
sobunden.
Kvachstofog fosfor indgAr i et nogen
hunde karakteristisk forhold til organisk
kuhstof i phantephanktonets produktion
af biomasse. Forholdet kan i gennem
snit beskrives ved folgende proces:

106 CO2 +
H20 + 16 HNO3 + 1 H3P04
CH2O,06NH3,6 H3P04 biomassen + 138 02
122

Atomforhobdet melbem fosfor og
kvacistof i plantepbanktonets biomasse
er omkring 16:1, mens vacgtforhohdet
er omkring 7:1. Hvis en so derfor ude
lukkende tilfores vand fra jorder med
en stor kvachstofudvaskning og et
kvachstof/fosfor-forhohd pA eksempeb
vis 100:1, vil der vacre et stort over
skud af kvachstof i forhold til indhohdet
i phanteplanktonets biomasse. Hvis
der optracder nacringsbegracnsning,
skyldes det derfor sandsynhigvis fos
formangel. Hvis derimod soen ude
lukkende tilfores byspildevand med et
kvacistof/fosfor-forhobd pA 5:1, er det
sandsynbigvis isacr kvachstof, der er
mangel pA.
Denne vurdering er imidhertid ikke
altid sA let, da nacringsforhohdene
acndrer sig ved omsactningen i soen. I
mange dhfachde vil bAde kvachstof og
fosfor optracde som begrrensende nac
ringsstoffer - enten samtidigt eller pA
forskebhige tidspunkter af Aret. Kvacl
stof og fosfor gAr nemhig begge tabt
indbyggct i organisk stof med et veks
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bende forhold pA mellem 10:1 og 20:1,
fordi det organiske stof synker til
bunden. Fosfor bliver ogsA bundet til
jern- og kaikmineraher i sobunden, og
denne mrengde athacnger af indholdet
af jern og kaik. Endebig gAr kvacbstof
permanent tabt, nAr visse bakterier
under ibtfrie forhold i sobunden bru
ger nitrat som iitningsmiddeb tih at
nedbryde organisk stof og danne kul
dioxid. Processen hedder denitnifika
tion, og den omdanner nitrat NO3tib huftformigt kvaclstof N2, der tabes
til atmosfacren.
Tilforslen af fosfor og kviehstof
med afstromningen fra handjorden er
hoj i det regnfuhdc og kolde vinter
halvAr, hvor nedborsoverskuddet er
stort, og phanterne pA hand ikke ud
nytter nanringsstofferne. Om somme
ren er fordampningen stor, og planter
i hurtig tihvackst formAr at udnytte de
uorganiske nacringsstoffer, som frigo
res. Ophost uorganisk kvacbstof fore
kommer isacr som ammonium og ni
trat. Isacr nitratafstromningen er stor i

Si/er/es i-n 1 0

A
-

,

Vinter

B

Kvlsiof
Fosfor

Sommer

-

Vinter

A. Generelt ssonmonster for tilførslen af kvl
stof og fosfor til en sø.

Vinter

.._--*

* Alger
Dyr
* Bakierier
6 Opløsie
nringssioffer

Sommer

.C. Nringstofferne veksler mellem isr at vre
oplost I vandet om vinteren og indbygget I orga
nisk stof I planktonets alger, dyr og bakterier om
sommeren. Sand-Jensen, original.

vinterhahvAret, da den negative nitrat
ion sidder hosere bundet i jorden end
den positive ammoniumion. Fosforen
sidder gennemgAende stacrkt bundet
til aluminium, kalcium eller jern i jor
dens smA mineraipartikher eiher til par
tikier af organisk stof. Fosfor tabes
derfor isacr ved vind- og vanderosion
af smA jordpartilder. Derudover tilfo
res begge stoffer ret jacvnt i bobet af
Aret med byspildevand ebler aflob fra
dambrug og andre forurenende virk

Vinier

IJorganiske nringssalte
Organiske nringssalie

5ommer

Vinier

B. Søens indhold af nringssaltene I henholdsvis
oplost, uorganisk form og I organisk, bundet
form i levende og døde organismer.

somheder. Endehig kommer der bety
dehige kvachstoftmacngder som ammo
nium og nitrat med nedboren boks
3.1.
Soerne modtager derfor typisk
mest fosfor og kvacbstof i vinterhaivAret
figur A. PA samme tidspunkt ned
brydes resterne af sommerens plante
produktion, sA fosfor og kvachstof skif
ter fra organisk, bundet form dl uor
ganisk, ophost form, der er tilgacngehig
for den kommende sacsons plantepro
duktion figur B. Ved forArets begyn
delse indeholder vandet derfor et hojt
indhohd af opioste nacringsioner am
monium, nitrat og fosfat. Dc udnyttes
i sommerhalvAret og indbygges igen i
planter og dyr. Midt pA sommeren bar
sovandet derfor et yderst lavt indhold
af opboste nacringsstoffer figur C. Dc
nacringsstoffer, som frigores ved bakte
riernes, dyrephanktonets og fiskenes
nedbrydning, optages nacsten med det
samme af phanterne og indbygges i nyt
organisk stof. Om sommeren er der sA
hedes et hurtigt, tact kredshob, hvor fos
for- og kvachstofatomer bevacger sig fra
phanterne dl dyrene og baktcrierne, til
opbost form i vandet og tibbage igen tii
phanterne.
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Figur 3.7. Serie af forskellige dan
ske søer. A. Nringsfattig, sur klit
hedesø fra Rbjerg Mile. B. KIar
vandet nringsfattig Jobeliesø I
sandet hede-skovomrde i Midtjyl
land; tttere p C fremgr det, at
søbredden er domineret af sm ro
sétplanter og ganske mangler rør
sump. D. Lille brunvandet skovsø
med en hngesk af tørvemosser,
kruld og halvgrsser. E. Den n
ringsrige Mossø under vandblomst
af blgrønalger en sommer I
1970’erne; bemrk den rige rør
sump. Foto A: Biofoto/Sune Holt;
B: Ole Geertz Hansen; C: Biofoto/
Kaj Halberg; D:Jørgen Kristiansen;
E: Søren Wium-Andersen.

Optil etvist nringsstofniveauvil den
deraffolgende større planteproduktion
øge mngden af dyreplankton og fisk.
Fiskedende fugle som toppet lappe
dykker vil ogsA blive mere tairige, nâr der
er flere fisk til rãdighed. Men nâr n
ringsniveauet overstiger det føromtalte
niveau, forsvinder bundplanterne pga.
uklart vand, ogbunddyrene forsvinder
pga. iltsvind. Hervedbliver der dârlige be
tingelser for mange andre fisk og for de
fugle, der lever afbundplanter boks 9.1.
Eutrofiering er uonsket, fordi bade
vandet bliver ukiart og ukkkert, og der
opstâr en øget risiko for giftige alger og
sygdomsfremkaldende bakterier figur
3.7E. Men tilstanden er ogsA uonsket,
fordi nesten alle danske søer er blevet eu
trofierede, sâ der er fierre end 20 meget
kiarvandede søer tilbage i hele landet.
Derfor er de planter og dyr, som krver
meget nringsfattigt, kiart vand, ogsà
blevet meget sjaldne. F. eks. har visse ar

-

-
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ter af undervandsplanter blandt vand
mosser, kransnálalger og blomsterplan
ter kun ganske fâ levesteder tilbage i Danmark og i det ovrige Nordvesteuropa, da
hele omrâdet har oplevet samme generel
le eutrofiering Sand-Jensen eta!. 2000.

Tilførslen af fosfor og kvaelstof
gennem 100 r
I løbet af de seneste 100 âr er der sket en
voldsom forøgelse af tilførslen af fosfor
og kvelstof til de fleste ferske vande.
Fosfor og kvlstof stammer fra forskelli
ge kilder og udviklingen skyldes flere
forhold. De vsentligste kilder for n
ringsstofferne er landbrug, hushold
ninger, industri og dambrug. Vedtagel
sen afVandmiljoplan Ii 1987 indledte
en stor national indsats med udstrakt
rensning af by- og industrispildevand og
visse ndringer i landbrugets struktur
med det formal at nedbringe fosfortil
førslen til vandomrâderne med 80 % og
kvlstoftilforslen med 50 % som gen
nemsnit pa landsplan. Den forste plan er
suppleret med Vandmiljoplan Iii 1997,
som tog yderligere initiativer til at ned
bringe nringstilforslen fra landbruget
og snke kvlstoftilforslen, som indtil
da var forblevet nogenlunde uandret.
Ar 1989 kan benyttes som et passende
skelsär, før initiativer i vandmiljoplaner
ne for alvor blev ivrksat. Spildevandet
fra byerne var indtil da en vigtig kilde til
fosfor til de ferske vande. I soer tet pa
bysamfund gay det langt det vigtigste bi
drag, mens de mange søer i det àbne
land iser modtog fosfor og kvlstof fra
dyrkede marker og spredt bebyggelse.
Den danske befolkning var steget fra 3 til
5 millioner i løbet af de foregáende godt
100 âr. Bybefolkningen var steget fra 20
til 80 % af befolkningen, og byerne blev
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kloakerede, sà spildevandet blev fort di
rekte ud i vandomrâderne. Ved indforsel
af fosfatrigt vaskepulver i 1950’erne ske
te der med ét slag en fordobling af fos
forbidraget pr. person ud over det bi
drag, som skyldtes ekskrementer og
madaffald. I slutningen af 1940’erne og i
starten af 1950’erne kom der ogsã vand
skyllende toiletter pa landet. Visse typer
af industrier bidrog ogsà ill den storre
fosforbelastning, og det samme gjorde
foderrester og fiskeekskrementer fra de
mange orreddambrug, der blev oprettet
ved de jyske vandløb i perioden fra 1930
til 1960. Endelig blev der tilført stigende
fosformngder fra landbruget. Plante
produktionen og husdyrproduktionen
steg kollosalt ikke mindst svinepro
duktionen og det gay anledning til
fosforudledning fra moddinger. Store
arealer blev drnet og lagt om fra ved
varende grsning til àbne marker, som
âr efter âr har modtaget en storre god
ningsmngde end den, der fjernes med
afgroderne. Herved er fosforpuljen ste
get i jordene, og tabet af fosfor til vand
omrâderne er oget pga. vindens og van
dets erosion af de fosforholdige jordpar
tikier fra de dyrkede marker. Det meste
af fosforpuijen findes nemlig bundet til
fine partikler af mineraler og organisk
stof. Endelig er tilbageholdelsen af fos
for og kve1stof blevet mindre ved at
fjerne vâdomràderne langs vandlobene.
Tilforsel og indhold af fosfor er der
for oget voldsomt i mange soer I lobet
af 1900-tallet. Stigningen har vret
mest markant i soer, som modtager spil
devand fra byer. Udviklingen er bedst
dokumenteret for Furesoen nord for
Kobenhavn. Furesoen oplevede en ti
dobling af befolkningen I oplandet og
en stigning i fosfortilforslen fra omkring
1 tons i 1901 til 37 tons i 1975 side 64-

67. Denne udvikling blev ledsaget af al
geopblomstring, iltsvind og indskrnk
ning af undervandsvegetationen.
I perioden 198 1-1988, dvs. for initia
tiverne i vandmiljoplanerne begyndte at
ski igennem, la den samlede fosfortilfor
20.000
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Figur 3.8. Den samlede tilførsel af fosfor til de
ferske vande erfaldet markant fra 1981-88 til
1998, mens tilførslen af kvlstof kun er ndret
meget lidt. Faldet I fosfortilførslen skyldes isr
rensning af spildevandet, hvis andel af den
samlede tilforsel derfor er blevet meget mindre.
Kvlstoffet tilføres overvejende fra landbruget,
og r-tiI-5r-forskelle pvirkes af nedbøren.
Omtegnet efter Bøgestrand et al. 1999.
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sel til alle landets ferske vande pa om
kring 4.300 tons figur 3.8. Fosforkilder
ne var efter storrelse: byspildevand 68
%, spredte huse og garde 16 %, mar
ker 12 % og naturlige tab fra udyrkede
jorder 4 %. I lobet af 1990’erne har
storstilet rensning afbyspildevandet
bragt den samlede fosfortilforsel ned pa
2.100 tons i 1998, og udledningernevar
endnu lavere i 1996-97, hvor nedbors
mengden var lay. Kildernes storrelse for
deler sig nu saledes: marker 40-50 %,
byspildevand 30-40 %, spredt bebyg
gelse 10-20 % og naturlige tab fra u
dyrkedejorder 5-10 %. Denne nedgang
i fosfortilforslen har medfort, at fosfor
koncentrationerne er faldet markant
isr i de storre vandlob, som modtager
meget spildevand, og dermed er fosfor
koncentrationerne ogsa faldet i de soer,
som gennemstrommes af spildevandspa
virkede vandlob. Fosfortilledningen er
faldet tilsvarende i de soer, der direkte
modtager renset spildevand fra byerne.
Det star imidlertid ogsa kiart, at fos
fortabet til de ferske vande med den nu
verende dyrknings- og godningspraksis
typisk er 5 gange storre fra dyrkede
landomrader end fra naturomrader.
Fosforkoncentrationer i vandlobene i
dyrkede omrader selv uden vsent1ig
bebyggelse er nemlig sa hoje, at soerne
vii forblive nringsrige og udvikie store
mangder af planteplankton og uklart
vand, fordi markerne afleverer deres
fosfor til vandlobene, som forer det vi
dere til soerne.
Kvlstof bidrager sammen med fos
for til eutrofiering af soerne. I mange
soer er fosfor det vigtigste begrensende
nringsstof for aigevksten, i andre
soer er fosfor og kvelstof lige vigtige el
ler deres relative betydning veksler med
arstiderne. Endelig er kvlstof det vig

-
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tigste nringsstof i enkelte soer som Esrum So.
Dyrkning afjorden har lige siden
jernalderen udgjort en vigtig kilde til
soernes forurening. Men denne pavirk
ning er gradvist blevet storre og storre,
og den er som allerede nevnt flere
gange blevet voldsomt forsterket i lobet
af 1900-tallet. Da steg forbruget afhan
delsgodning nemlig fra stort set 0 1 ar
1900 til nsten 400.000 tons i 1980’erne
figur 3.9. I 1990’erne er forbruget dog
faidet noget. Forbruget af naturgodning
er steget fra omkring 50.000 tons I ar
1900 til omkring 170.000 tons i ár 2000.
Da kun en mindre procentdel 25-33 %
af det tilforte kvelstof fjernes perma
nent med afgroderne, sa sker der et
stort tab af kvistof som nitrat til
grundvandet og til drnvandet. Kvl
stoffet tabes ogsa som ammoniak fra
husdyrgodningen og fores tilbage til
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Figur 3.9. I løbet af 1900-tallet er der sket en
voldsom stigning I anvendelsen af handelsgød
ning og naturgødning, som har øget kvlstoftilførslen til de danske land- og vandmiljøer
mange gange. Omtegnet efter Jensen og Ren
berg 1986 og Miljøstyrelsen 1990.
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jord- og vandoverfiader oplost som am
monium 1 nedboren.
Kvelstoftilforslen til overfiadevandet
var omkring 100.000 tons i slutningen af
1980’erne og begyndelsen af 1990’erne
figur 3.8. Mengden veksler en del fra
ar til ar athngig af nedboren og ud
vaskningens storrelse. 11989 udgjorde
landbrugets bidrag omkring 77 % og
byspildevandet 12 % af den samlede til

forsel. I lobet af 1990’erne er der sket et
svagt fald I kvlstoftilforslerne pa maske
6-10 % isr pga. rensning afbyspilde
vandet og nedsat forbrug af handels
godning. Man vurderer, at kvlstofki1derne nu fordeler sig med omkring 85
% fra landbruget og 6 % fra byspilde
vandet. Resten er naturbidrag, dys. den
tilforsel der yule vre uden menneskelig
pavirkning I Danmark.
-

Vandets lys
Lysets nedtrngning i sovandet er vig
tig, fordi lys pavirker soens miljo og or
ganismer samt de rekreative oplevelser.
Vi oplever klart vand som indbydende
og velegnet til badning og dykning,
mens uklart vand vekker ubehag. Det er
en almen opfattelse, at ukiart vand er
beskidt vand, der da ogsa rummer sund
hedsrisici, hvis ukiarheden skyldes
mange alger og bakterier.
Lyset svkkes hurtigt med oget vand
dybde, men der er stor forskel pa, hvor
hurtigt lys af forskellig bolgekngde
svkkes i soerne. Det infrarode lys po
pukert kaldet varmestralingen udgor
omkring halvdelen aflysmngden.
Planterne kan ikke udnytte det infrarode
lys til fotosyntese, og det absorberes hur
tigt og omdannes ill varme i de aller
overste vandlag i alle soer.
Det synlige lys omfatter omkring
halvdelen af sollyset. Bolgehengderne
varierer fra 400 nanometer i blat ls til
700 nanometer i rodt lys. Planterne kan
udnytte det meste af det synlige lys til
fotosyntese, men de absorberer trods alt
kun en del af det, mens resten bliver ab
sorberet af vandet selv, de oploste brune
humusstoffer og de forskellige partikier.
-

-
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Hvis sovandet indeholder store mng
der alger, absorberer de en stor andel
35-70 % af lyset, men indeholder so
vandet f alger, eller er soen brunfarvet
af humusstoffer, absorberer algerne kun
en lille andel under 10 % af lyset. Den
energimngde i lyset, som planterne
binder ved fotosyntesen, buyer i ovrigt
frigjort ved den senere omstning i fo
dekiederne. Det betyder, at al lysenergi
til slut bliver til varme.
I meget klart vand tr2enger det synlige
lys langt ned. I de reneste danske soer er
vandets gennemsigtighed omkring 10 m,
malt som den dybde sigtdybde, hyori
en hvid skive nedsnket fra overfiaden
forsvinder ud af syne. Men i visse meget
klarvandede og meringsfattige soer I ud
landet er sigtdybden 30-50 m. Erfarings
mssigt er omkring 10 % af overfiadely
set tilbage i sigtdybden, mens de 90 % er
blevet absorberet i vandsojlen oven over
sigtdybden. Men der er stor forskel pa de
forskellige farvers nedtrngning, idet
blat lys sdvanligvis trnger kengst ned
1 meget kiart vand, mens rodt lys trn
ger kortest ned, fordi det I hojere grad
absorberes af selve vandet figur 3.10.
I soer med mange planktonalger for-
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Figur 3.10. Lys af forskellig farve svkkes meget forskelligt ved passage til 1 m’s dybde I søer
af forskellig klarhed. Kurve A viser lysforholdene
i ultrarent vand. Kurve B viser forholdene i Danmarks reneste sø med f planktonalger og f
brune humusstoffer. Kurve C viser lysforholdene i
en forurenet sø med mange grønne planktonal
ger, hvis klorofyl absorberer lyset meget kraftigt
I det bl 400-440 nm og det røde omr5de
650-675 nm. Kurve D viser lysforholdene I en
brunvandet so med mange humusstoffer, sum
meget hurtigt absorberer alt lyset, men tillader
orange og rodt lys at passere lngst ned. Efter
Kirk 1994.

BoIgeIngde, nm

svinder lyset meget hurtigere mod dyb
den. Mens en klarvandet, nringsfattig
dansk so med en algemngde, der inde
holder Ca. 2 mg milligram klorofyl pr.
m3, kan have en sigtdybde pa 10 m, sa
bar en middelmeringsrig so med en alge
mngde, der indeholder 20 mg klorofyi
pr. m3, en sigtdybde pa 2-3 m. Endelig
bar en meget nringsrig so med en alge
mngde pa 200 mg klorofyl pr. m3 en
sigtdybde pa blot 0,2-0,5 m. Figur 3.11
viser den genereile sammenhng mel
lem sigtdybde og algemngde for et stort
antal danske soer. Sammenhengen mel
lem sigtdybde og algemngde er tydelig,
men malungerne udviser alligevel en be
tydelig spredning omkring den optegne
de kurve, der viser gennemsnitstenden
sen. Den prcise sigtdybde athnger af
planktonalgernes typer og storrelser
samt af indholdet af humusstoffer og op
slemmede partikier I vandet. For samme
kiorofylindhoid er sigtdybden saledes
storre, hvis planteplanktonet domineres
af store frem for sma alger. Og hvis van
det indeholder mange humusstoffer eller
opslemmede partilder, sa er sigtdybden
lay uanset mnden af planktonalger.

I meget planktonrige soer prges ly
sets farvesammenstning i vandet af,
byilke pigmenter algerne indeholder, og
hvilke farver disse pigmenter isr absor
berer figur 3.10. Det er let at se, fordi
vandet tager farve efter algerne. Vandet
buyer gr2esgront af mange gronaiger, som
absorberer den grsgronne farve mindst,
og derfor lader denne farve slippe gen
nem vandet og frem tilbetragteren. Blat
og rodtlys absorberes derimod kraftigt af
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Figur 3.11. Med oget nringsrigdom I søerne
stiger mngden af planteplankton f.eks. malt
sum klorofylindholdet pr. liter sovand og van
dets sigtdybde falder. Sand-Jensen, original.
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gronalgernes kiorofyler. Mange blagron
alger farver vandet biagront, mens kisel
algerne fremkalder en gulbrun farve.
Skovsoer og smasoer, der modtager
aflob fra moser og torvehoidige jorder,
er ofte meget brunvandede ikke pga.
brune kiselalger men som folge af et
hojt humusindhold figur 3.7. Sovan
det kan vre sa uklart, at sigtdybden er
-

-

under 0,5 m, selv om mngden af plan
teplankton er lay. De brune humusstof
fer absorberer blat lys mest, derefter
gront lys, mens det orange og rode lys
absorberes mindst figur 3.10. Mens de
brunvandede soer forekommer spora
disk i Danmark, er de meget talrige I de
vidtudbredte naleskove og moseomra
der i Norge, Sverige og Finland.

Temperatur og vandsøjlens opblanding
Man beskriyer faldet i lysintensitet med
oget dybde med en eksponentiei kurve.
Men hvad vii det sige? Jo, det vil sige, at
en fast procendel af den tilgngelige lys
mngde absorberes ved passage af sta
digt dybere liggende vandlag i soen. Hvis
50 % f. eks. absorberes ved passage af et
vandiag pa 1 m I en given so, sa far vi
folgende situation. Narlyset umiddel
bart under vandoverfiaden udgor 100
%, sa er der 50 % tilbage i 1 m’s dybde,
25 % i2 m, 12,5 % 13 m, 6,25 % i4m
osv. Sigtdybden I en sadan so er Ca. 3,3
m, mens den fotiske zone, dvs. den zone,
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hvor der er mulighed for fotosyntese,
som en tommelfingerregel strkker sig
til den dobbeite sigtdybde, her altsa 6,6
m, hvor skonsmssigt 1 % aflyset er til
bage figur 3.12.
Da vandet i meget hoj grad opvarmes
af lyset, ville vandtemperaturen falde
meget hurtigt med dybden, hvis der slet
ingen vandbevgelse var. 90 % af var
meenergien fra lyset vilie vre afsat pa
de overste 3,3 meter figur 3.12. Men
der sker altid en vis opblanding af vand
massen, da vinden bkeser og forsoger at
trkke vandet rundt. Der opstar ogsa

Figur 3.12. Lyset dmpes hurtigt med dybden I
en 50 folgende et sâkaldt eksponentielt forløb, som
indebrer, at en fast procentdel at det tiIbagev
rende lys forsvinder ved en given forogelse af dyb
den. Sigtdybden befinder sig ved en dybde, hvor
Ca. 10 % at lyset ved overfiaden er tilbage. Plante
plankton kan opna positiv fotosyntese og vkst
ned til Ca. 1 0/U at overfiadelyset, som saledes be
stemmer grnsen for den sakaldt fotiske zone.
Vandsojlen om sommeren I dybe soer er opdelt I et
øvre ensvarmt overfiadelag epilimnion, et
spring/ag metolimnion med et tydeligt tempera
turfald og nederst et enskoldt bundlag hypo/im
nion. Efter Sand-Jensen og Lindegaard 1998.

Soernes

konvektionsstromme, da opvarmning af
overfiaden om dagen folges af afkoling
om natten, hvorved der dannes koldt og
tungere vand, som synker.
Indstralingen er lay om efteraret, om
vinteren og tidligt om foraret. Derfor af
sttes meget sma energimngder i van
det, nar lyset absorberes, og der er tilsva
rende ringe mulighed for, at der opstar
et temperaturfald og forskelle i vandets
massefylde med dybden. Vinden er der
for tilstrkkelig kraftig ill altid at omro
re vandmassen belt til bunden, med
mindre soen dkkes af is. Men om som
meren er indstralingen hoj, og der afst
tes betydelige energimngder I vandet;
temperaturen er da hojest i overfiaden,
massefylden ved bunden. I dybe soer el
ler i sma skovsoer, der ligger beskyttet
mod vinden, er den ikke tilstrkkelig
kraftig til at omrore vandet helt til bunden og dermed overvinde den mod
stand, som forskelle I massefylde med
dybden skaber. Derfor opstar tempera
turforskelle, idet varmt, let overfiade
vand flyder oven pa koldt, tungt bund
vand figur 3.12. Overgangslaget mel
lem det varme overfiadelag og det kolde
bundlag betegnes springlaget. I springia

III JO

get falder temperaturen ofte med mere
end 10 C pr. m I oget dybde. Jo kraftigere
temperaturfald, jo storre stigning i van
dets massefylde, og jo storre modstand
udover springlaget mod vindens op
blanding. Om sommeren iukker et kraf
tigt springlag derfor bundvandet effek
tivt af fra det overste vandlag I dybe soer,
sa springlaget kan opretholdes langt hen
pa efteraret. pa grund af den manglende
kontakt mellem overfiadevand og bund
vand opstar store kemiske forskelie I lo
bet af sommeren.
Springlaget skaber bade muligheder
og risici. Det kolde vand ved bunden kan
tilbyde livsmuligheder for arter, som
ikke bryder sig om de boje temperaturer
ved overfiaden. I bundvandet kan de
ogsa slippe for mange fodekonkurrenter
og rovdyr. Tii gengld er der en risiko
for, at bundvandet bliver iltfrit, da det er
afskaret fra kontakten med luften. Den
ne risiko oges, nar lyset bliver for svagt
tIl fotosyntese, og store mngder orga
nisk stof fra overfiadevandet bliver ned
brudt af bakterier pa bunden boks 3.4.
Nsten aile danske soer med et
springlag har I dag iitfrit bundvand I
sensommeren.

Grane Langsø: aendret Iysnedtraengning
og opblanding
Lysnedtrngningen bestemmer til hvii
ken dybde, planteplanktonet kan udfore
fotosyntese, og de store vandplanter kan
vokse pa bunden. Da aile planter pro
ducerer ilt ved fotosyntese, sa indebrer
gode lysforhoid, at der produceres lit pa
store dybder, hvorved risikoen for lit
svind mindskes tilsvarende. Vokser der
bundplanter pa store dybder, skaber de

samtidig levesteder og skjul for mange

smadyr og fisk. Klarvandede soer rum
mer derfor mange arter bade i vandet
og I den vegetation, der dkker bunden.
Udviklingen I Grane Langso gennem
de sidste 40 âr iilustrerer, hvorledes dar
ligere lysforhold bar medyirket til at
nedstte bundplanternes dybdened
trngning og tii at skabe iltsvind I
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Figur 3.13. Udviklingen I sovandets pH øverst og sigtdybden nederst I Grane
Langsso I løbet at de seneste 50 ar. Data fra Rils og Sand-Jensen 1998.

bundvandet

pa

11 m. I 1950-1970’erne

blev Grane Langso anset for at vre
Danmarks reneste og mest kiarvandede
so. Man kunne ofte se belt ill bunden pa
de storste dybder figur 3.13. Piante
pianktonet udvildede om sommeren et

maksimum af srlige arter tilpasset det
koide bundvand mellem 8 og 11 m, og
tette bestande af vandmosser og krans
nalaiger daikkede bunden pa de storste

dybder. Derfor var iltproduktionen ved
fotosyntese I bundvandet faktisk storre
end det iitforbrug, der var en folge af
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bakteriers og dyrs nedbrydning af plan
teproduktionen. Det skabte en vis over
mtning med lit I bundvandet om som

meren, hvor vandsojlen var opdelt I et
varmt overfiadelag og et koldt bundlag

figur 3.14.
I lobet af 1980’erne arndrede Grane

Langso karakter pga. et stort stormfald I
granskoven omkring soen. Det medfor
te en oget udvaskning af brunfarvede
humusstoffer og nringsstoffer fra jor
den og en nrliggende mose. Samtidig

steg nringstiiforsien med nedboren.
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Figur 3.14. Temperaturens og iltindholdets dyb
defordeling omkring 1juli 11971 og 1988 I Gra
ne Langso. Springlaget er blevet meget kraftigere
11988 pga. ogede humusmngder, og der opstar
iltsvind I bundvandet. Dc nedre dybdegrnser for

Det er ogsa sandsynligt, men ikke doku
menteret, at der via grundvandet og
nedboren skete en oget nringstilforsel
fra dyrkede areaier I oplandet. Mauinger
I soen viser med slkkerhed, at mangden
af humusstoffer steg, iysnedtrngnin
gen mindskedes, og sigtdybden I vandet
faldt fra 8-10 m tii 5-7 m figur 3.13.
Meget tyder pa, at mdengden af plante
plankton i sovandet steg og dermed
medvirkede til at gore vandet mere
uklart, men der findes lkke tilstnekke
ligt med malinger iii at dokumentere
dette med slkkerhed.
Kransnalaigerne forsvandt fra de
storste dybder mellem 9 og 11 m figur
3.14. Temperaturforholdene I soen n
drede sig om sommeren, idet tempera
turen I overfiaden var og er 18-21° C,
mens bundvandet tidilgere var 11-13° C
mod nu blot 7-10° C. Den nedsatte iys

alle bundplanter A, sortgron brasenfode B og
strandbo C er vist for 5ret 1955 venstre og
1994 hojre. Data fra Rils og Sand-Jensen
1998.

nedtrngning bar saledes bevirket, at
bundvandet er bievet koidere end tidli
gere, og temperaturspringlaget er blevet
kraftigere og ligger kengere oppe I vand
sojlen. Det er derfor blevet vanskeiigere
for vinden at biande vandsojlen op belt
ned til bundlagene.
Nu om dage forsvinder liten fuid
stendigt fra bundvandet sidst pa som
meren. Dels er planternes iltproduktion
7 gange mindre end i 1950-1960’erne,
dels sker der sandsynligvis en storre ned
synkning af iitforbrugende stof fra over
fladelagene. Endeiig sker opbiandingen
af hele vandsojlen pa et senere tidspunkt
I efteraret, fordi der forst skal ske en af
koiing af overfiadevandet og en sykkei
se af springlagets styrke, for en kraftig
vind kan omrore vandsojien belt til bun
den. Herved forstrkes risikoen for lit
svind, og den iltfrie periode forkenges.
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Iltens fordeling og forsvinden
Risikoen for iltsvind er meget storre I
vand end i luft. Narder er ligevgt mel1cm de to medier, er der nemlig oplost ca.
25 gange mindre lit I vand end I
voiumen luft. Det gar ogsa meget lang
sommere i vand end I luft med at trans
portere ill fra omrader med hoj iitkon
centration til omrader med lay iitkon
centration. Hyis ilten skal transporteres
yha. moiekylernes egenbevgelse diffu
sion, er transportevnen 10.000 gange
mindre I vand end i iuft. I sammenheng
med forskellen I iltkoncentration pa 25
gange, bliver transporthastigheden der
for 250.000 gange iangsommere I stille
staende vand end i stiilestaende luft.
Derfor er tilfieldig omroring eller
ensrettet bevegeise af vandet utroiig
vigtigt for at undga iltsvind I omrader,
hvor organismernes iltforbrug overstiger
iitproduktionen boks 3.4. Ved tilforsel
af iitholdigt vand fra omrader med ilt
dannelse eller luftkontakt, kan et omfat
tende iltsvind forhindres. I luft er der
stort set ingen rislko for iltsyind, ogsa
fordi der skal en ret beskeden kraft iii at
skabe bevgelse I luften.
Pianterne og dyrene bar pa mange
mader forsogt at tilpasse sig lii livet I
vand og mindske rislkoen for iitsvind.
Mange af vandplanterne er fyldt med
luftkanaler, der oger iittransporten fra
bladene dl rodderne. Akande, dunham
mer, tagror og mange andre sumppian
ter bar endog en ventilation I form af en
luftstrom, der bliver drevet af sma tryk
forskelle meilem plantens forskellige
dde, sa blade i kontakt med luften kan
transportere lit iii rodder ogjordstengler
I den iitfrie sobund boks 7.1. Insekterne
har tynde luftfyidte kanaier trachéer,
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der gennemvver dyrets indre. Og de
suppieres af cirkulerende blod fuemo
lymfe med litbindende pigmenter. Visse
arter foretrkker ogsa at ga tIl overfiaden
for at ande iuft, som det er tilfldet med
vandkalve og rygsvommere boks 11.1.
Hvis dyrene ikke kan udnytte atmo
sfrisk luft, er de imidlertid athngige
af, at der er lit I vandet, eller det kun for
svinder I kort lid ad gangen. Ved langva
rigt iltsvind ma fiskene og smadyrene
Mare sig eller flygte, hvis de kan. Men I
mange tilflde dor dyrene I massevis, sa
dyresamfundene belt ndrer karakter.
sadan bar udviklingen veret I bundvan
det I forurenede, dybe soer med spring
lag, hvor iltsvind er en tilbagevendende
begivenhed. Men selv I forurenede, lay
vandede soer er iitsvind et problem, for
di det kan omfatte store dde af vandsoj
len bade om vinteren under iangvarigt
is- og snedekke og om sommeren under
nedbrydning af en stor opblomstring af
plantepiankton.

Iltsvind i dybe søer som Esrum So
I den dybe Esrum So var der aitid lit I
bundvandet om sommeren I begyndei
sen af 1900-tallet. Men op gennem dette
arhundrede er pianteplanktonets pro
duktion gradvist blevet storre skons
messigt tredoblet som folge af oget til
forsel af kvlstof og fosfor med byspil
devand, nedbor og afstromning fra mar
kerne. I bundvandet steg forbruget af lit
til nedbrydning af dode planktonorga
nismer fra overfladeiagene, og iltsvindet
indtradte stadigt tidligere efter springla
gets etabiering I forsommeren figur
3.15. Bunddyrene bar derfor skullet
overleve en stadigt kengere iltfri periode.

Suernes ni 0

Boks 3.4. Iltproduktion og iltforbrug
Ved fotosyntese dannes ut 02 og or
ganisk stof processen mod hojre I re
aktionsskemaet, mens respirationen

stofskiftet forbruger lit og organisk
stof processen mod venstre.

CO2 + H20 t CH2O "organisk stof" +

Nar fotosyntesen gar hurtigere end re
spirationen, stiger iltindholdet, mens
det faider, nar respirationen gar hurti
gere end fotosyntesen. Ved rigeiigt lys
og god forsyning med uorganiske n
ringsstoffer gar fotosyntesen hurtigst,
og der kan ophobes lit. I morke og ved
tilstedevrelse af meget ietnedbryde
ligt organisk stof gar respirationen
hurtigst, og der er risiko for iltsvind
figuren.
Iitophobning eller iltsyind I et yand
litoptagelse til undermttet vand

Skitse af iltpuljens storrelse I overfladen og bunden at en so. 1. Bundvandet er iltovermttet,
tordi totosyntesen overstiger respirationen og
opblandingen med overfladevandet ikke er tuld
stndig; tilstanden fandtes tidligere I Grane
Langso, men tindes flu ikke I nogen dansk so.

volumen kan modvirkes pa to mader.
Den ene er luftkontakt, som sikrer en
effektiv iitudveksling mellem vandet og
luften, sa iltoverskud gar tabt til luften,
og iltunderskud dekkes ved optagelse
fra luften. Den anden er, at vand I lige
vegt med iuftens iltindhold f.eks.
overfladeyand rores opi den vand
masse, hvor der er tendens til enten ilt
ophobning eiler iltsvind. Vindens op
blanding af vandmassen yirker pa den
ne made og modvirker derfor iltsyind.
lltfrigivelse fra overmttet vand

2. Samme iltindhold I bundvand og overfiade
vand pga. fuld opblanding; I lawandede soer I
blsende perioder og I de tleste soer om etter
5ret, I ikke-isvintre og om toraret. 3. lltsvind I
bundvand torarsaget at, at respirationen oversti
ger totosyntesen; alle danske soer med springlag
om sommeren. Sand-Jensen, original.
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Figur 3.15. I lobet at det 20. arhundrede er
iltsvindet I bundvandet I Esrum So begyndt
tidligere og har derfor varet lngere under
vandmassernes Iagdeling fra juni til oktober.
Omtegnet efterJonassón 1993.

Borsteormene, som er de mest robuste
flerceilede dyr over for iltsvind, er blevet
talrigere I sobunden. Dansemyggene bar
ogsa overlevet takket vre deres evne til
at ga I "dvale" og Mare sig med et lavt
stofskifte uden Ilt, hvor de langsomt for
bruger opmagasineret glykogen. Andre
mere iltkrvende bunddyr er derimod
forsvundet.
Denne udvilding bar fundet sted I
mesten aile dybe, danske soer med et
springlag og iltfrie forhold I bundvandet
om sommeren. Dc fleste soer er faktisk
blevet mere eutrofierede end Esrum So,
og de oplever et hengerevarende iltsvind.
Det bar medfort, at alle bunddyr er for
svundet, eller kun de mest robuste bor
steorme er tilbage.

11Sosyge Iavvandede søer
med periodisk iltsvind
Der er som tidligere nevnt en srlig ri
siko for iltsvind I bundvandet I dybe soer
om sommeren, fordi springlaget for-
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hindrer opblanding og ny tilforsel af Ilt
til erstatning for bakteriernes og dyrenes
forbrug. Men det betyder Ikke, at lay
vandede soer ikke oplever iltsvind. Nog
le lavvandede soer er meget eutrofierede
og oplever derfor Mempestore opblom
stringer af piantepiankton efterfulgt af
ret hurtige nedbrydninger figur 3.16.
Udvildingen kan vere prieget af sadanne
opblomstringer og henfaid. Under op
biomstringer kan der udvildes en bety
delig iltovermetning 200 % eiier mere
pga. fotosyntesen. Men nar opblom
stringen har naet sit maksimum og til
vksten af forskeliige grunde stopper, sa
producerer aigerne ikke sa meget lit ved
fotosyntesen om dagen, og de skai fortsat bruge megen lit iii respiration om
natten, sa vandet buyer undermttet
med ilt. Bakterier og dyreplankton bru
ger ogsa lit, nar de omstter algerne og
andet organisk stof. Det kan derfor lede
til et betydeiigt iltsvind sidst pa natten,
som dneber en del af algerne. Det har
den konsekvens, at de resterende alger
de neste dage ikke producerer sa megen
Ilt, hvorved iltsvindet den nste nat bii
ver endnu storre samtidig mcd, at de
dode alger nu nedbrydes med stor inten
sitet af bakterierne, sa iltsvindet forstr
kes yderligere. Det er derfor karakteris
tisk, at situationer med kraftig iltover
metning opbygges gradvist over flere
dage og senere kan afloses afkraftigt ilt
svind under algernes henfaid, som ogsa
udvikler sig over flere dage figur 3.17.
sadanne planktonrige soer kan der
for vre meget ustabile. I perioder kan
der optrcede iltovermtning, men I an
dre perioder kan der optrade iltsvind I
det meste af vandmassen ofte I varme,
stille perioder, hvor den hoje temperatur
oger organismernes iitforbrug, mens de
vindstilie forhold mindsker tilforsel af
-
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Sadanne iltsvindsepisoder kan medtore udbredt
tiskedod. Eksemplet er tra Sobygaard So I midten at 1980’erne. Omtegnet tra Sondergaard et
al. 1986.

Figur 3.1 6. I meget forurenede soer kan der op
trade iltsvind I hele vandmassen, nar en stor
opblomstring at planktonalger pludselig nedbry
des I en varm stille periode, hvor tilforsel at lit
ved totosyntese elier tra iutten er begrnset.
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Figur 3.17. lltm5lingerfra 1. til 10. august
1981 I atlobet tra Sobygârd So viser: 1 at It
indholdet er meget hojere om dagen pga. foto
syntesen end om flatten, 2 at der over nogle
dogn trem til 6. august gradvist opbygges en
betydelig iltovermtning, n5r planktonalger
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vokser godt og har hoj totosyntese, mens der
etterfolgende udvikles iitundermtning, nar
planktonalgerne nedbrydes. Ved de aktuelle
temperaturer er luftens iltindhold i ligevgt
med et iltindhold I vandet pa 8-10 mg pr. liter.
Omtegnet tra Andersen 1982.
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Figur 3.1 8. Kalktattige klitsoer horer tli de torsuringstruede soer. Foto Ole Maliing/Skov
og Naturstyrelsen.
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ny lit fra luften figur 3.16. Bestandene
af pianteplankton, dyreplankton og bak
terier udviser store svingninger. Disse
svingninger kan vre afkoblet fra hinan
den I tid, sa opbiomstringer af plante
plankton folges af et sammenbrud, som
I tilflde af totalt iltsvind drber mange
af dyrene. Herefter blomstrer bakterier
ne op for at udnytte de dode aiger og
dyr. Med nogle dages forsinkeise kom

-

-

Soernes m J

0

mer dyrene sa tiibage og kan omstte
mange af bakterierne. Denne udvikling
vii betyde, at der optneder vekslende pe
rioder med gront vand under et alge
maksimum og nsten Mart vand un
der et algeminimum, hvor dyreplankto
net er tairigt. Man skal derfor ikke tro,
at soens Mare vand I korte perioder er
tegn pa, at forureningen er forsvundet
tvertimod.
-

4. Søernes udviklingshistorie
Miijoforholdene I en so athnger Ikke
bare af de ojeblikkeiige indgreb I soen
og af tilforslen af vand og stof fra om
giveiserne. Miljoforholdene og soens liv
athenger ogsa I meget hoj grad af den
historic, som ligger forud. Historien
har f. eks. fastlagt: 1 Hvor stor vand
tilforsien tll soen er, 2 hvor meget
soen er vokset iii, 3 hvor tykke og n
ringsrige aflejringer, der findes pa bun
den, og 4 hviike planter og dyr, der er
indvandret, og hvor livskraftige bestan
de, de bar udviklet. sa historiens gang
pavirker bade soens storrelse, dybde,
vandudskiftning, vandkemi og i bred
forstand det liv, der udfolder sig I og
omkring den.

Ved forvaitningen af soer er det vig
tigt at huske, at den forurening, vi for ar
tier siden udsatte dem for, ofte bar sat sig
langvarige spor. pa tilsvarende made vil
nutidens forurening kunne bres videre
som en mesten kronisk sygdom I fremti
den. Der findes isar en lang Thukom
meise" I soers bundsedimenter. Det skyi
des, at en del af de meringsstoffer, som
fra vandmassen fores ned til sedimenter
ne, hvert ar buyer genoplost og deltager I
arets omsatning. Der er ogsa en betyde
hg "hukommelse" biandt organismerne.
Det geider de nyc arter, der indvandrede
og overlevede, og de arter, som efterhan
den bar udviklet store bestande med en
noglerolle I soernes omsetning.

Fra istid til nutid
Det er faktisk ikke mange tusinde ar si
den, at der var istid I Danmark. Isgiet
cherne ha tykt over landet, og kun den
sydvestlige del af Jyliand var isfri figur
4.1. Gransen for isens hovedopholdsii
nie foiger nogeniunde en linie fra Viborg mod vest til Vesterhavet og en anden hinie mod syd lii den dansk-tyske
grnse. Da isen trak sig iii tilbage for Ca.
13.000 ar siden, efteriod den bakkede
monener med havninger, der biev op
fyidt af soer. Overalt I ternenet var der
mindre fordybninger med smasoer.

I tidens iob bar de tidhigere isdekke
de dde I nordost hvet sig, mens de syd
vestlige dde af iandet har sanket sig.
Under landfuevningen I Nordjyiland og
Nordsjlland blev visse Ijordarme afska
ret fra kontakten iii havet og omdannet
til ferskvandssoer. Den storste af dem er
Arreso boks 4.1.
Mange damme og lavvandede soer er
forsvundet siden istiden pga. opfyhdning
og tihvoksning. Hvert ar aflejres et lag af
mineralpartikler, dode organismer og
andet organisk stof pa sobunden. Den
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Figur 4.1. Isens hovedopholdsllnie under sidste
istid.

arlige aflejring varierer I tykkelse fra un
der 0,1 tIl 10 mm. Med en arlig iagtyk
kelse pa f. eks. 1 mm bliver det samiede
sedimentlag 13 m tykt pa 13.000 ar. I de
forste arbundreder efter istiden, da Mi
maet var koldt, og landjorden var uden
piantedekke, var der en stor erosion af
1cr og sand, som blev fort ud I soerne og
aflejredes pa bunden. Da der senere
etableredes et stabilt plantedkke pa
landjorden, biev erosionen mindre til
geng2ehd blev der nu fort pianterester ud
I soerne. I begge tilflde bidrager land
jorden til opbygning af soens bundsedi
ment.
Ogsa soens egen produktion giver
-
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Figur 4.2. Eksempel p5 rester at organismer,
man finder afiejret I sosedimenter. A: hoved
kapsel at Chironomus anthracinus, der er mdi
kator for dybe, lagdelte, "rene" soer. B: hoved
kapsei tra Microchironomus tenet C: munddele
tra samme; slgten er indikator for iawandede,
ikke lagdelte, hypereutrote soer. Foto Klaus Pe
ter Brodersen.

anledning til en fin regn af partikler iii
sobunden. Sedimentet kommer derfor
til at indeholde skaller fra planktonets
kiselalger og cellu1osevgge fra gronal
ger og dinoflagellater, som er svere at
nedbryde. Der indgar ogsa plantercster,
tynde kalkskailer fra dyrepianktonet
samt tykke kahkskaller fra muslinger og
snegie og kitiniserede dde fra insekter,
der lever pa planterne og pa bunden
rundt om I soen figur 4.2. Endelig in
deholder sedimentet en grundsubstans
af dodt organisk stof, som stammer fra
dyrenes fiekailer og rester af dode orga
nismer og svrt omsetteiige stoffer.
Dertih kommer litede jernforbindelser

Soernes udVkJingshlstorle

Boks 4.1. Arresø’s udvikling fra hay til sø
Arreso ligger nordost for Frederiks
vrk omkring 10 km fra Kattegatky
sten. Dens udvildingshistorie er fast
lagt vha. T. Kleins undersogelser af
piante- og dyrerester I soens sedimen
ter Kiein 1989b. Ved slutningen af
sidste istid bar den sandsynligvis veret
en temmelig dyb ferskvandsso. I sten
aideren for 5-6 tusinde ar siden betod
Littorinahavets niveaustigning, at soen
blev til en brakvandsfjord med forbin
delse mod nord til Kattegat gennem
Brodemose Sund figur A. Senere
landhevning og strandvoldsdannehse
betod, at forbindelsen gradvist bicv
iukket, hvorved den nuwerende fersk
vandsso opstod. Ferskvandssoen fik

aflob mod ost gennem Bydinge a,som
lob til Roskilde Fjord vest for det nu
vrende Frederikswerk. Aen sandede
til under sandflugten omkring ar
1600, hvorfor soen manglede et or
denthigt aflob, sa vandstanden steg un
der perioder med stor nedbor. 1171719 gravede svenske krigsfanger den
nuverende Arresokanal, og Frederiks
vrk biev oprettet med kugle-, kanon
og krudtfabrikkcr, som udnyttede
vandkraften. Soen ligger I dag opstem
met 4 m over havniveau.
Arreso er en 40 km2 stor havvandct
so med en middeldybde pa 3 m. a
baggrund af en 2 m dyb sedimentkerne
bar Klein skitseret soens udvikling 1 5

A. Arreso var oprindeligt en bugt I Stenalderhavet med torbindelse gennem Brodemose Sund
mod nord til Kattegat, men havtorbindeisen for-

svandt for 2.000-3000 Sr siden pga. landhv
ning og strandvoidsdannelse, og Arreso blev en
terskvandsso.
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B. Vegetationsudviklingen I Arreso gennem de seneste Srtusinder. Efter Klein 1989b.

perioder, som dkker de sidste Ca.
3.000 ar figur B. Periode 1 diekker
soens overgang fra brakvandsfjord til
ferskvandsso. I de nederste lag mdcholder sedimentet skahrcster fra b1musiing og bjertemusling samt planter,
der bade kan vokse I brakvand og
ferskvand borstebladet vandaks,
vandkrans og havgnes, og arter, der er
smevrere knyttet iii ferskvand vandpi
heurt. Der findes strandtrehage, hvil
ket viser, at strandengene stadig var
sahtpavirkede. I lobet af perioden bliver
kransnalahger dominerende, formo
denthig pga. fortsat faldende sahthohdig
bed som fohge af, at forbindeisen mod
nord gradvist formindskes. Peiiode 2
bar ft fossiler som tegn pa ustabile forhold maske I forbindehse mcd, at
Brodemose Sund hukkede definitlyt. I
periode 3 var Arreso en Marvandet, ye
getationsrig so med tttc bestandeaf
kransnahalger, borstebladet, hiden og
-
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spinkel vandaks sammen med aks-tu
sindbhad og vandkrans. I periode 4 var
Arreso en Marvandet vandaksso med
frre kransnaialgcr. Andringen til pe
node 5 indtrafantagehig engang i
1700-tallct I forbindelse med starkt
vekshende vandstandc, der I perioder
bar veret over elher under den nuv
rende. I de lavvandede penioder torlag
des store enge-, mose- og soomrader,
og det stimuherede nedbrydningen og
gay en foroget udvaskning af merings
saite til soen. Denne nieringsbcnigning
er sä yderligere forogct op gennem
1800- og 1900-tallct, sa Arreso havne
de i en stierkt eutrofieret tilstand mcd
ukhart vand. I denne peniode forsvandt
undervandsvegetationen fuidstendigt
fra Arrcso, og man bar tidhigere pasta
et, at denne situation var oprindehig.
Men dct er aitsa forkert. Arreso var tld
higere en meget vcgctationsrig so, som
ma have haft et formidabcht fuglehiv.

-

somaim, der dannes, nar reducerede
jernforbindclscr tilfort mcd undersois
ke kilder udfteldes I soen under iltede
forhold. Mange sosedimenter indehol
den ogsa kahk, den udfides I forbindei
se med pianternes fotosyntese boks
7.2.
I soerne vokscr store sumpplanter pa
lavt vand hangs bredden. Denne sakaidtc
rorsump kan skabe en seniig hurtig til
vkst af sosedimentet, fordi produktio
nen bade er mcget stor og meget svr
at nedbryde. Smasoer vokscr sniig
hurtigt til, fordi de bar en stor omkrcds
I forhold tli den fric vandfladc. Ror
sumpen langs bredden tilforen soen stof
og breder sig gradvist ud over vandfla

--

-

---

--.--

-

-

Soernes udviklingshstorie

den. Nar soarcaict buyer 100 gange
mindre, stiger omkredscn I forhoid til
arcalet mcd 10 gange kvadratrodcn af
100. I smasoen er vanddybdcn ogsa pa
forhand ilhie, sa den ikkc skal ret mange
arhundreder dl at omdanne dem til
moser og videre lii tort land. Moser og
torvcaflejningcr I lavninger I landskabct
kan derfor tages som tegn pa, at der i
tidligere tider fandtcs socr clier damme
pa stedet.
Da nyc lag hegges oven pa gamie lag
indehoider sobunden en kronoiogisk
tidshistorie over udvildingen I soen og
dens omgivciser. Aflcjringerne kan for
tile, hviikc arter den hevede, og hvor
hyppige de var, pa forskclligc tidspunk

0
2
:3
C4
Ce
‘Ce
C

6

C

10
12

pH

Fostorindhold

Figur 4.3. Studier at kiseialgetloraen I lagserier I
sosedimenter bliver brugt til at vurdere sovandets
pH og nringsrigdom under soernes udvikling si
den istiden. Denne rekonstruktion er baseret p5
studier at miljokravene hos de torskeilige arter at
kiselaiger I nutiden. Mange soer havde en hojere
pH A og var rigere pa tostor B I de torste Srtu
sinder etter istiden, da jordene I oplandet var ret
kaik- og nringsrigé. I takt med den tortsatte

Lyngpollen

udvaskning blev de etterh5nden tattigere. I de se
neste Srhundreder er visse stodpudetattige soer
blevet torsurede A og mange soer er blevet eu
trotierede B. Studier at Iyngpoilen og sodpartik
Icr I Solso, Ringkobing Amt C viser, hvorn5r
egeskoven biev svedet at, og iynghederne bredte
sig Odgaard et ai. 1995. Udviklingshistorien har
altid vret voidsomt p5virket at menneskets ad
trd. Sand-Jensen original.
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ten I fontiden. Kender man disse organis
mers miljokrav, kan man rekonstrucre
Mimact samt soens pH- og nningsfor
hold figur 4.3. Isr bar kiselalgerne gi
vet mange ophysninger. Dc omfatter
mange arter mcd forskclligc miljokrav,
og de kan identificeres vha. skailenne,
som bevares usedvaniig godt I sedimen
tet og kan tellcs.
At tidsfteste udviMingen knever da
tering vha. radioaktivc isotoper f. eks.
kulstof 14 elier analyse for udvalgte
stoffer i proven, som man ved dukkcde
op efter serligc hndciser. I udlandet
kan det dreje sig om aske fra kcndte
vulkanudbrud og jordpartiMcr udvasket
fra veje, som historiske kilder tidsfster
anheggeisen af f. eks. visse romcnske
vejankeg. Herhjcmme bar man benyt
tet kobbenindholdct I sedimentet I Fre
dcniksb org Slotsso, som stammer fra
siottets kobbertag, hvis pnecisc opnin
delse man kender. Men det en mere al
mindeiigt at anvende sosedimenternes
indhoid af bly fra oget benzinforbrug
og cesium fra kendte bnintbombc
spnengningen. Nogle gange bruger man
ogsa andre fossile planter og dyr lede
fossiler med en kcndt knonologi til at
datere proverne.
De fleste ved sikkert, at man brugen
aflejrede poiicnkorn I sobunden til at
bestemme udviklingen i vegetation og
Mima I omgivclsenne. Man kan benytte
den knonologiske udviMing af pollen
fra forskelligc plantearten aflcjret I sedi
mentets lagsenie til at se, hvornar sko
yen indvandrcde efter istiden, hvornar
den biev bnendt af, og hvornar marker
ne blev dyrket. Man kan bi. a se, hvis
der I perioden bade en kommet flere
nringsknevcnde arter f. eks. mark-
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ukrudt og en sket en oget erosion af
mincralpartiMer fra opiandet. Det bar
man forMaret mcd, at opdyrkningcn
bar medfont en storre tilforsel af n
ningsstoffcn fra oplandet, som han oget
soernes plantcproduktion samtidig
mcd, at den bade en kommet en storne
andel af nningsknevcndc arter blandt
klselalgerne, og en sket en stonne anlig
sedimentation af organisk stof. I pol
lendiagnammerne fra sedimentet I ficre
vestjyske soer kan man ogsa konstatere,
at lynghcderne bredtc sig pa de sande
de jorder for 3.000-6.000 an siden, sa
dyrkningen mange steder matte opgives
figur 4.3C.
Som n2evnt kan man ogsa benytte
kiselalgenne til at rekonstruene soens
pH 1 fontiden, da visse arten foretnek
ken surt vand, mens andre foretnekker
basisk vand. Forudsetningcn for en sa
dan rckonstruktion en sclvfolgclig, at
arterne havdc samme miljoknav den
gang, som man kan konstatere I dag.
For danskc soer I omnader med en un
dengrund af sand og gnus og for sven
ske soen med granit I undergnunden,
bar man ved brug af denne metode
fundet, at soerne havdc den hojeste pH
I artusinderne umiddeibart efter isti
den, da undengrunden stadig van net rig
pa kalk og lerminenaler figur 4.3A.
Men I tidcns lob en jordenc blevet sta
digt mere udvaskede, og tilfonslen af bi
karbonat tIl soerne en faldet og mcd
den sovandets pH. pa den made kan
sovandet over 12.000 an have endret
sig fra en neutral pH pa 7 tIl en lay pH
pa 5-6. I den senestc tid I penioden fra
1950 til 1990 kan man ofte konstatene
ct dramatisk pH-fald pga. fonsuning af
ncdborcn figur 3.13.

Suernes udvik ngshistnrie

Sollerød So i de sidste rhundreder
Soilerod So 15 km nond for Kobenhavns
ccntnum ligger I dag omgivet af vihia
kvarterer, men var fonben omgivet af na
turomnader og iandbrugsanealcr. I mid
delaidcrcn lt soen I skov, og sovandet
van rent, men noget brunfarvet af hu
musstoffer fra skoven. Da den I 1700-tallet blcv ctablcrct abne gnesningsover
dnev omkning socn, skctc den dcls en
mindre tilforsel af humusstoffer dels en
storre tilfonsci af kahknigt vand fra mo
nencjondcne. Derfor blev sovandet kia
rere, og undervandsplantenne brcdte sig
ud ill storre dybder I soen.
I den sidstc halvdel af 1800-tallet steg
bonetningen I oplandet og nningsbe
lastningcn af soen. Det kan dokumente
nes med et storre fosfonindhold I sedi

1989

mentenne fra den tid og et mindre mdslag af rester fra undervandsplanten fi
gun 4.4. Denne udviMing tog yderiigere
fart efter 1910, da omnadet blev kloake
ret, og urenset spildevand blev lcdt di
nektc ud I soen. Spildcvandsbeiastningen
kan negistrenes I sosedimentet vha. hvilc
sporer fra den humane tarmbakteric
C!ostridium perfringens. Binkes fra rund
stykken og de sma nodder fra jordbn
kan ogsa benyttes tli at dokumentere til
forslcn af splidevand. Eutnofieningen og
en voldsom aigeopblomstning betod, at
vandet blev uMart, og undcnvandsplan
terne fonsvandt figun 4.4.
I 1950-1960’erne van Sollerod So en
af Danmarks mest forurenede soer. Tt
te algeopbiomstninger senkede somme
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Figur 4.4. Udviklingen at Solierod So atspejles at
ndringerne I dens sediment. Soen har underg5et
en markant eutrotiering siden midten at 1800tallet, og denne proces tog yderligere tart ved til
Iedning atspildevand tra 1910 og trem til 1970.
A. Forekomsten at undervandspianter styrtdykke
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de, og de torsvandt helt 11930. B. Stigningen I
sedimentets tostorindhold markerer eutrotierin
gen. C. Indholdet at den humane tarmbakterie
Clostridum perfringens atspejler direkte tilled
ningen at bysplidevand. Omtegnet etter Klein
1 989a.
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rens sigtdybdc til 10-20 cm, og ahgernes
fotosyntese hievede pH til over 10. For at
bekiempe opblomstningcr af biagnonal
ger gennemforte man Danmarks forste
soindgneb ved at tihsatte kobbersuifat tIl
vandet. Kobbenionen drabcr blagnonal
gerne, mens andre aigetyper pavirkes I
mindre grad. Imidlertid forsvindcr kob
beret ret huntigt fna vandet, fordi det
binder sig ill det organiske stof, den syn
ken ned pa bunden. Derfon skai behand

lingen gentages, nan den kommer nyc
biagnonalgen. Og da kobberet ogsa en gif
tigt for dyrenc, ban man Ikkc siden gen
taget indgrcbet.
Efter at man han hedt spildevandet
uden om Sollerod So, ban den efterhan
den fact Marere vand, men den en fontsat
meget nningsnig, fordi en dci af de sto
re nningspuijcn I sedimentet fortsat
deltager I nningskrcdshobct mchlcm
vandmasscn og bunden.

Furesoen gennem 100 ir
Furesoen liggen ved Hoite nord for Ko
bcnhavn figur 4.5-4.7. Furesoen en
Danmarks Massiske so. Men I lobet af
1900-tallet mistede den eftenhanden den
ne status pga. fremadsknidcndc fonure
ning. ASren tilfalder nu Danmarks vand
nigeste og mest vciundcnsogtc so Esrum
So I Gnib Skov nord for Hihierod.
Furesoen og dens omgivchscr van en
vigtig inspiration for 1700- og 1800-talicts romantiske digtere og malere. Det
var pa godset Frcdcrlksdah ved Furesoen,
at Otto Frednik MUllen Danmarks Lin
né vinkede som husiasrer for greveson
nen I en lang arraskke I midten af 1700arene, da han som den forste beskrev en
noekkc hldtIh ukcndtc dyr og mikroorga
nismer, som ban fangede I Funesoen og I
de nierhiggende damme.
11897 oprettedes Furesolaboratoniet
af Carl Wesenberg-Lund som et af de
forste fcnskvandsbiologiskc laboratonier I
verden. Da bebyggelserne bnedtc sig for
meget pa Funesoens bnedder, flyttede
Wesenbeng-Lund 11911 sit virke til Hil
icrod og ctabhcrcdc 11920 Kobcnhavns
Universitets Ferskvandsbiohogiske Labo
natonium.
-

-

-

-
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I takt mcd den ogede bebyggeise om
kning Furesoen og en 30 ganges forogelse
affosfortilfonslen fra 1900 til 1970 under
gik Furesoen vohdsommc fonandninger
figun 4.5. Forurcningsprobhcmcrnc kom
forste gang pa kobcnhavncraviserncs for
sider 11916 og blcv grundigt dokumente
net 11950-1952, men de bhev Ikke sogt ef
fektivt athjulpct, for kemisk rcnsning af
spildevandet bhcv etableret 11970.
I starten af 1900-tallet van sovandet
Mant, og den vokscde 33 arter af under
vandsplantcr, som kunne findes belt ned
til en dybde af 7-8 m. Den van lit I det
kolde bundvand om sommenen mchlcm
15 og 38 m, og disse vandlag husede
sunde bestande af tre store arter af
knebsdyr, den fonctraskker kohdt vand og
kan betragtes som ovenlevende rellkter
fra en tidligere stonne udbrcdelse I de
forste antusinder efter istiden boks 4.2.
I hobet af 1900-tallet, men isasr I
1940-1 950’crnc, blev Furesoen som
noevnt uMan pga. algeopblomstningcn.
Denne situation ban hohdt sig frem til I
dag. Undcrvandsplantcnnc bicv md
skrasnkct til de overste 2-3 m. Ahhc
kransnaialgcr og vandmosser forsvandt

Figur 4.5. Udsigt over Furesoen. Foto Finn Pedersen.

for soen, og kun 10-12 blomsterplanter
overlevede. Iltsvindct kom tlh at omfatte
stonstcdeien af det kolde bundvand, og
en af istidsreliktcnne uddode, mens de to
andre I dag optrasder I mindre bestande.
Algeopblomstningen I varme somne ska
ben darligt badevand I Furesoen pga.
uMart vand, lugtgcner og nisiko for bud
irritation fra de mange blagronalger.
Foruncningsprobiemet I Furesoen en
vanskcligt at lose, fordi betydelige dde
af de store nasningspuijer, som biev op
hobet under de mange an med hoj for
unening, nu cinkuierer frem og tiibagc
mehlem sobunden og vandmasscn. Den

interne fosfonfnigivelse fra sobunden
udgor arligt omkning 15 tons, mens til
fonslen udefra udgor 3-4 tons. Da vand
tilforsien en bcgrasnset vandets gen
nemsnitlige opholdstid en 15 an, og det
lkke en muligt at skaffe mere fosforfat
tigt vand fra naturomradcr, vii det vane
meget lasnge, inden fosforpuijen I sedi
mentoverfiaden bliver vasket ud af soen
ellen bliven begravet under mere fosfor
fattige sedimenter og dermed unddraget
knedslobet. Men trods sin forurenede
tilstand bar Furesoen alligcvch stone na
* turmasssigc og handskabchigc kvalitctcr,
og kransnalalger en fundet igen.
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Befolkning i Furesøens opland, tusinde
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Figur 4.6. Furesoens tostortlltorsel er steget
voidsomt tra Sr 1900 til 1969 pga. udiedning at
kloakvand tra et oget betoikningstal I oplandet
samt anvendelse at tosforhoidigt vaskepuiver Siden 1950’erne. Efter 1970cr tosfortilforsien tal
det som folge at rensning og atskring at spil
devandet A. Fostortiltorslen har vret ledsaget
at lavere sigtdybde B pga. opblomstring at
pianteplanktonet og en krattig nedgang I arts
antaliet at undervandspianter C. Dc tidilgere
sS artsrige bestande at vandmosser 09 kransn5ialger er heit torsvundet tra soen. Etter SandJensen 1997 og senere oplysninger tra Koben
havns Amt.
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Figur 4.7. Kort over Furesoen og dens omgiveiser 11897 09 1997. Skove tremtrder
gronne, marker er gule og bebyggelse er rod. Gratik Ole Pedersen.
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Boks 4.2. lIt og reliktkrebs I Furesøens bundvand
I starten af 1990-tallet van den altid Ilt
I bundvandet I Furesoen, men siden
slutningen af 1950’enne opstod den
huntigt eften etablening af spninglaget
om sommcrcn et totalt iitsvind I det
meste af bundvandet figur A. Dc
store, sjasldnc knebsdyr Mysis relicta
ovenst, Pa!lasea quadrispinosa mid-

0

A

5

Pd
C
‘a
.0

>

B

1983

,J

10
15

a

‘0
C

-

20

ten og Pontoporeia affinis nedenst, fi
gun B levede tidligene I betydciigt an
tal I spninglaget og I dct kolde iltnige
bundvand. Nu en bestandene gact til
bage, og Pontoporeia affinis en sidst set
11952. Eften Sand-Jensen 1995 og
tegningen af Wesenbeng-Lund 1937.
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A. Iltindholdets variation med dybden I Fureso
en mSlt I sommeren 1954 og sommeren 1983.

B. Krebsdyr, der har overlevet siden istiden I
Furesoen relikter, mens de forsvandt tra an
dre dde at Iandet.

Udviklingen gennem 1900-tallet generelt
Det en ikke bare Anneso, Sollerod So og
Funeso, den en bievet eutrofienede I lobet
af de sidste 100 an. Det gaslden nassten
alie danske soen. Undensogelsen af sose
dimenten og gamle botaniske studier fra
artienne umiddelbart for og efter an
1900 han vist, at en stor pnocentdel af

soenne tidligere havde ret Mart vand, en
vidtudbredt undervandsvegetation og et
vanienet piante- og dyneliv. Som folge af
eutnofieningen en antaliet af under
vandsplantearten faldet isasn inden for
vandaksslasgten, som nummen 20 danske
anten figun 4.8.
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Disse studier bar ogsa vist, at den en
sket et skifte fra plantearter, den krasver
nasningsfattige forhold, til arter, den enten krasvcr ellen Marer sig bcdst under
nasringsnige betingelser. Til de nasnings
fattige arter borer isasr sma nosétpiantcr
som tvcpibct lobelic, stnandbo og sort
gron- og gulgron brasenfode mcd korte
blade anbragt umiddelbant over sedi
mentet. Disse arter vokscr hangsomt og
taler ikke uMart vand og konkunnence
fra hojtvokscndc planteanten. Rosétplan
terne en derfon fonsvundet fra deres f°t
tidligene vokscstcdcr I sjasilandske og
fynske soer og fra vokscstcdernc I en
lang raskkc jyske hedesoer, som en blevet
eutrofienet tabei 4.1.
Dc stone, knaftige undervandsplanter
bar Maret eutroficningen bcdst, fondi de
vokscr op fra bunden og udbredcr lovet
I de alleroverste vandlag, hvon hysintensi
teten en hojest. Det gaslder arten som
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Artsantal 11896
Figur 4.8. Der er gennemg5ende sket en tilba
gegang I det samlede antal undervandsarter og I
vandaksarter pr. so tra Sr 1896 til 1996. Diago
nallinien markerer tiltIde med undret arts
antal I soerne med 100 Srs mellemrum. Omteg
net etter Sand-Jensen et al. 2000.
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So

Sted

Arreso
Brabrand So
Bryrup Langso

NordsjlIand
østjylland
Midtjylland
Fyn

*

BrndegSrd So
Filso
Gundsomagle So
Gurre So
Fureso
Hejrede So
Lading So
Maribo Sonderso
Juel So
Karl So
Lyngby So

*

Lyngso
Silkeborg Langso
Skanderborg So
Sjlso
SkrSo
SobygSrd So
Sog5rd So
Sollerod So

*

Tisso
Tystrup-Bavelse So

*

*

*
*

*

Vestjylland
NordsjIIand
NordsjlIand
NordsjIIand
Lolland
østjylland
Lolland
Midtjylland
Midtjylland
NordsjIIand
Midtjylland
Midtjylland
østjylland
NordsjIIand
østjylland
Ostjylland
østjylland
NordsjIIand

*

VestsjIIand
SydsjlIand

label 4.1. I kolonnen til venstre er vist ek
sempler p5 danske soer, som har mistet det
meste at deres tidligere vidtudbredte under
vandsvegetation pga. eutrotiering I lobet at de
sidste Ca. 100 Sr. I den midterste kolonne er
med en stjerne vist, om den pSgldende so har
mistet sin vegetation at nringstattige rosét
planter brasentode, lobelie elier strandbo,
men stadig har en undervandsvegetation at ar
ter, der kan vokse I uklare, nringsrige soer. lii
hojre er vist den landsdel, soen er beliggende I.
Listen er konstrueret p5 baggrund at underso
gelser at planterester samt Idre og nyc bota
niske studier Sand-Jensen et al. 2000.

aks-tusindblad, borstebiadet vandaks,
knuset vandaks og vandpest, som ogsa
star overst pa listen blandt de mest ud
brcdte sopianten I dag tabeh 13.3.

*

Totalfosfor mg/liter

1 970’erne

0-0,05
0,05-0,25
over 0,25

Antal søer

50e nes

vJJ

iii

si 5t0

IL

1 990’erne

5
32
40

11
43
23

label 4.2. Fostorindholdet I 77 soer I 1970’erne og 1990’erne fordelt p5 storrelses
klasser. Efter Sondergaard et al. 1999.

Stgtdybde m

1 970’erne

0-0,5
0,5-1
1-1,5
over 1,5

Antal søer

19
26

1 990’erne
9
31
16
21

14
18

label 4.3. Sigtdybden I 77 soer I 1970’erne og 1990’erne tordelt p5 torskellige
storrelseskiasser. Etter Sondergaard et al. 1999.

Søernes eutrofiering
i de sidste artier
Siden 1970’erne en mange soen, den tidlI
gene van stasrkt forunenede, blevet noget
renene pga. spildcvandsnensning. Den
imod bar forholdene vasret nogenlunde
uasndrcdc I de f renc soer, og nogic af
dem bar fact det darhigere figur 3.15.
Man ban gennemfort en systematisk
opgorclsc af fosfonindholdct og sigtdyb
den 1 77 soer tabel 4.2. Antailet af meget nasningsrigc soer med et fosfonind
hold over 0,25 mg pr. liter en faidet fra
40 til 23 1 lobet af penioden fra 1970 til
2000. Antallet af soer med meget uMart
vand og en sigtdybdc under 0,5 m en til
svanende faldet fra 19 tIl 9 tabel 4.3.
Langt de fleste soer befinder sig I en
mellemgruppe fra middelnasningsnige til
nasningsnige soer med sigtdybder meliem
0,5 og 3 m. Denne mehiemgruppe en ble

vet storre I penioden. Denimod en grup
pen af nasningsfattige, Marvandede soer
meget lihhc. Det ban vist sig vanskeiigt at
oge antaliet I denne gruppe og at fast
holde kvaiiteten I dem, den ailenede befinder sig i den figur 3.13. Probiemet
en, at det krasver konsekvcnte indgrcb
mod alie forurcningsklhdcr ogsa dem,
den stammer fra landbrug og skovbrug
for at sikre rent, Mart vand. Denne kon
sekvens bar ofte manglet.
-

-

Soernes forsuring
Soforsuning en et meget mindre problem
I Danmark end I de ovnige skandinavi
ske lande. Det skyldes, at den en meget
kaik I de fleste jonder herhjemmc, og
dermed en bikarbonatindhold, pH og
syreneutraliseningsevnen hoj. Alligevel
en den grund tIl at vasre pa vagt over for
nisikoen for fonsuning, fordi mange af de
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Figur 4.9. Den hue Grane Langsø ved Bryrup higger omgivet af skov p en kalkfattig
sandjord. Tttest ved bredden vokser bI.a. siv, og uden for dem ses en hidt lavere bevoks
ning stikke op af vandet - det er lobelier. Foto Anne Leth Pedersen.
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reneste og mest nasningsfattige soer hg
ger I kalkfattige sandomnaden med hede
ellen skov I Thy og I MIdt- og Vestjyhiand
og denfon befinden sig I nisikognuppen.
Synetilfonslen fna luften blev Ca. 3
gange storre fra 1950 tIl 1970 pga. oget
tilforsel af svovldioxid fra afbrannding af
svovlholdigt kul og olie boks 3.1. Fnem
til artusindskiftet en svovltilfonslen faldet
til 1950-niveauet pga. ovengang til svovl
fattigt bnasndsel og nensning af noggas
serne fra knaftvasrkenne, mens tilfonslen
af kvaslstofilten fra blitnafik og fonbnasn
dingsankeg en fortsat med at stige. Alt I
alt en synetlifonslen I an 2000 dog markant
mindre end 11970- og 1980’enne.
For industnialiseningen tog fart, van
pH 1 nedboren I genncmsnit Ca. 5,3, mencr man. I slutningen af 1950’enne van
pH 1 nedbonen over Danmank faldet til
Ca. 5,0, og 11970 var den faldet ydenlige
ne til Ca. 4,25. Siden en den sa steget tIl
Ca. 4,5. Det samme foniob en set I stone
dele af Nondeunopa og Nondamenika.
Mange soen, som oplevede en betydelig
fonsuning, ban derfon vist stigende pH-

a

35

ki me si ste

vasndien I 1990’enne, selv om de langt fra
ban naet 1950-niveauet. UdviMingen visen dog, at det nytter at gore en interna
tional indsats mod en grasnseoverskni
dende forurening.
Henhjemme han man noteret falden
de pH-veerdier fra 1950 til 1970’erne I
flere bufferfattige soen I Thy og Midtjyi
land. Den bedst undcnsogte en Crane
Langso, som havde en gennemsnitlig pH
pa 5,55 1 1950’erne og 5,20 1 slutningen
af 1970’erne figun 3.13. Da pH-skalaen
en loganitmisk, svarer pH-faldet pa 0,35enhed til en fordobling af syrekoncen
trationen. Forhen van sassonasndningen I
pH 1 soen meget sma under 0,3 enhed,
mens de I dag en meget stonne ca. 0,8
enhed. Mens pH tidligere ikke van un
der 5,4, falden den nu I penioden tIl 4,7.
sadanne pH-minima kan vasne knitiske
for smadyrenes og fiskenes ovenlevelse.
Vi mangler pH-malinger fra Crane
Langso fra slutningen af 1990’erne, men
fra 1980 tIl 1993 var den tendens til en
svag pH-stigning I ovenensstemmelse
med pH-udviMingen I nedboren.

/,

5. Søerne
i menneskets tjeneste
Skont soerne I dag sammen med heder,
enge, ovcrdrcv og andre naturtyper en
beskyttet som natur, ma man ikke
glemme, at det fonst en I nutiden, idéen
om at beskytte naturen bar vundet md
pas. Tidligere udnyttede handets befolk
ning hele det omgivcndc landskab, og
det, vii dag kalder natur, blcv betragtct
som ressource pa linie med rastoffer I
jorden ellen fraser i skoven, som det van
menneskets piigt at udnytte sa godt som
muhigt. Soerne udgjordc en vigtig dcl af
disse natunressourcer, som kunne an
vendes pa mange maden og ill mange
fonmai, ofte ficre samtidig og af forskel
hige ejere ellen rcttighcdshavere, altsa en
flersidig anvendelse. Gennem hele histo
nien bar man anhagt en sadan nyttesyns
vinkei pa soerne, og nutidens beskyttel
sessynsvinkci vihic have vasret uforstaclig
og formenthig uacceptabcl for en
Tycho Brahe I 1500-arenc ellen en C.D.
Reventlow 11 700-arenc.
Soer, damme og vandhuiler en blevet
fonmet og pavirket af denne udnyttelse,
og selvom de fleste soer I dag sen ret na
turlige ud, han mange af dem et stasrkt
-

-

prasg af tidilgere tiders brug. I den enc
ende af skaiacn finder vi de belt kunstige
soer, damme og vandhuhhen, som en
stcmt op ellen gravet ud, andre en stasrkt
omformet I forhold tii det naturhige ud
gangspunkt, og en dcl soer en tonlagt ad
kunstig vcj for at blive en dci af land
brugsarcalcrne. Endehig en som det
sidstc sknidt I en lang udviMing nogle
tidhigene soer igen bievet vandfyldtc som
led i de sidste antlers mere aktive natur
forvaitning.
Dette kapitch giver en raskkc eksem
pler pa, hvordan soer, damme og vand
hulhen en blevet formet, brugt og omfor
met fra jernalderen tli op mod von tid,
og pa de spor som brugen bar efterladt I
og omkning soerne, den ilge savel som
planter og dyn bar knav pa opmasrksom
bed, fordi de en vigtige bnikken I vores
forstaelsc af det landskab, vi ban overta
get fra yore forfasdrc og skal give videre
tli yore bonn.
Genncmgangen en overvejende kro
nologisk, men en vis tematisening bryder
tidsfolgen, nan det en nodvendigt af hen
syn tli sammenhasngen.
-

-

Jaegerstenalderens spisekarnre
I de asldste penioder af forhistonien, for
befolkningen blev bofaste bonder kort
efter 4000 f. Kr., var en vassenthig dci af
bosasttelsen I landet knyttet til vandlob

og soer, som gay vand tll husholdningcn
og jagt- og fiskebytte for jasgenne. Spore
ne efter jasgerbefolkningens bopladser
ved de lavvandedc soer, med fangstred
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skaber, husholdningsaffald, hytte- ellen
teltpladser, ildsteder og bade, higger I dag
gemt under torven I de store moser. I
Store Amuse og Holmegdrds Mose pa
Sjaslland han bevaningsforholdene indtil
de store torvegnavninger og vandstands
sasnkninger, som begyndte omkning
1800, vasret sasniigt gode, og fundene fra
arkeeologiske undensogelsen henfra en
verdenskendte. Den bar dog vasret tale

om en udnyttelse, som ikke bar omfon
met naturgrundlaget, men kun forbrugt
de ressourcer, som soenne umiddeibart
kunne give fra sig.
I de efterfolgende artusmnden biev det
iandbnuget pa det faste land, den blev det
pnimasne iivsgrundlag, men fiskeni og
jagt I og omkning soerne forblev kenge
et vigtigt tilskud til bondebefolkningens
livsforelse.

Hellige soer og moser
Arkasologiske undersogelser han vist, at
man igennem det meste af forhistonisk
lid betragtede visse moser og soer som
heliigsteder. Dc kendte vaben- og bad
offerfund fra yngre jennalder en foreta
get I penioden mellem 100 og 500 e. Kr.
I soer med abent vandspcjl, som siden
bar udviidet sig til moser. Forst torve
gravning, drasning og opdyrkning I nyc-

re tid ban afsloret, hvad torven gemte.
Dc mange "moselig" som Tollund- og
Gravbaiiemanden, ogsa fra jennaideren,
en overvejende fremkommet ved torve
gnavning under og efter 2. verdensknig.
Undersogelser visen dog, at de fleste en
nedsat I omnader, den ailenede havde fact
mosekarakter, da ofningen skete I jernal
deren.

De første indgreb
Genenelt ma vi formode, at soerne blev
udnyttet f. eks. til fonsvan I den form,
de havde fra naturens hand, indtil vi
kingetiden ellen den tidhige middelalder
ca. 1000-1200, hvor bade de tekniske
muhigheder og de magtmasssige og oko
nomiske interessen blev sa stasnke, at den
van basis for at foretage storre jordarbej
den, den kunne "moblere om" pa land
skabet.
Alligevel kender vi et eksempel, den
tyder pa, at noget lignende kunne lade sig
gore ahlerede I tiden kort for Knisti fodsel.
I Borremosen ved Ars I Himmerland biev
den i asldne jennalder anlagt en tilflugts
-
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bong for bygdens befolkning I uroilge tI
den pa en lille holm I en iavning. Artusin
den for havde den vasret en so, men den
van efterhanden groet tIl og var blevet en
mose med bevoksning af lyng og birk.
Ved bongens anlasggelse pa hoimen, sum
blev forsynet med en lay void hangs randen og en gray udenfor, genskabte man
den abne vandflade ved en afgravning af
de ovenste lag afmosen figur 5.1. Man
fnistes til at kaide det en tidlig form for
naturgenopretning, her var det dog ikke
for naturens skyld, men for at opna den
beskytteise, sum abent vand selvom det
en af ninge dybde altid giver mod angni
-

-

Figur 5.1. Landsbyen p5 den tidligere betstede holm I Borremosen,
Iutttoto 1959. Nationalmuseet.

node, som tyder pa veludviMet landbrug
I de nasrmeste omgiveiser.
En sa knaftig asndning som denne ton
veafgravning en ovenraskende pa sa tld
higt et tidspunkt, og indgreb I denne
storrelsesorden bliver da ogsa sa vidt
vi ved forst almindelige omkning 1000
an senere.

bere, som ikke kan vurdere vanddybden
pa afstand og derfor altid vil betnagte
vandet som en forhindning.
I den senere del afjennalderen om
dannedes borgen til en aimindeiig
landsby, og den genskabte so groede atten til. Pollenanalysen fra mosen viser
store masngder kornpoilen I denne pe

Historisk tid
Nan vi kommer op I histonisk tid I slut
ningen af 1000- og begyndeisen af
1 loo-arene bliver billedet af soernes
rohie mere fyldigt. Her kan de fysiske
indgneb, vi kan erkende I landskabet,
suppleres med sknifthige kilders oplys
ninger om stednavne, tidspunkten, ejer

-

-

-

søborgene
forhold, byggeaktiviteter og politisk
baggrund.
Bondesamfundet I den forudgaende
peniode, den sene jernalder og vikingeti
den, van baseret pa en selvforsynings
ukonomi, sum bl. a. medfurte, at selv
samfundets ovenste havde deres garde og
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300m

Figur 5.2. Borganlgget tra 1100-Srene p5 den yderste holm er den Idste del at Soborg.
En lille byvoksede etterh5nden op mdc p5 nsset I lyatborgen. Efter Olsen 1996.

dagilge virke blandt de bonder, de van
ledere af. Fonst med omdannelsen af
samfundet til et egentligt nige med rege
rende og indbyrdcs stnidende stor
mands- og fyrsteslasgter efter eunopasisk
forbiiiede begyndte konger og stun
masnd at bygge faste borge til mere per
manent befasstehse af magten. Mange af
dem blcv anlagt pa nass ellen smaoen I
soer ellen ved kysterne, sa det omgivende
vand udgjorde en vassenthig dcl af borge
nes forsvarsvasnker.
-
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Borgen Søborgi Nordsjasiland en en
sadan stormandsborg, opfont i forste
haivdcl af 1 loo-arenc af asrkebiskop Es
ku, som dog matte afgivc den til kongen,
Valdemar den Store, efter langvanig be
lejningi 1161.
Borgen bestod I sin fonste fase af et
stentarn pa en holm ud for et nass I den
senere afvandedc Soborg So se ogsa
side 99-100 om Sobong So. Tarnet van
omgivet af en vold, og maske havde man
rettet holmens sider af, sa de van blevet
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stcjlcrc, end de var fra natunens hand.
Ret hurtigt bhcv aniasggct udvidet og se
nene ombygget I flere omgangc, og efter
handen blcv den ogsa bygget mdc pa
nasssct, hvor den blcv anlagt ehier maske
udbednet nogie allerede eksistcrende
voldgravc, den afskan forbindelsen tlh det
faste land. En iillc by mcd kirke voksede
I hobet af middeialderen op I ly af bor
gen. Sammen mcd volde og grave ud
gjordc soens vand borgens vigtigstc for
svarsvasrken gennem hele dens funk
tionspeniode figur 5.2.
En hignende udviMing foneglk med
den lldt yngre bong Gurre hldt lasngerc
mod ost, som ogsa tilborte Eskil og asrke
bispestoicn. Den bestod I sin forste tid af
et omtncnt kvadratisk stentarn pa en hille
vandomkranset holm I kanten af Gurre
So, hvis vandstand dengang stod en del

Figur 5.3. Trappe og tortojningsring til b5de ved
Gurres ringmur tra 1300-Srene, da vandet stod helt
op til borgen. Foto Susanne Andersen.

hojere end I dag. Forbindelsen dl land
gik over en vindebro. Omkning 200 an se
nere under Valdemar Atterdag, hvis
navn siden bar vasret ulosehigt forbundet
-

Figur 5.4. Den yngste at borgene ved Hald, Viborgbispen Jorgen Frils’ borg tra 1 520’erne
p5 et ns I Hald so omgivet atvand og krattigejordvolde. Stik at Resen tra Ca. 1670. Det
Kongelige Bibliotek.
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med Gunre blev borgen udvidet med et
-

ningmursanlasg. Vandstanden biev sasn

ket hIdt for at fi mere plads pa oen, men
forsvanet blev til gengasld forbedret ved
ankeggelse af voldgrave pa de siden, hvor
soen ikke ydede tilstnaskkeligt fonsvar.
Adgangen foregik ogsa I denne fase ad en
bro, men man kunne ogsa sejle til borgen
og ft adgang ad trapper i ydenmurene,
som van forsynet med fortojningsninge
pa passende steder figur 5.3.
Denne regulening af vandstanden
kunne let foretages ved at asndre udlobs
tasnskelen fra soen, og netop ved Gurre
spiller vandstandsasndningenne en bety
dehig rolle for forstaelsen af siottets hi
storic. I nyene tid en vandstanden atter
sasnket, sa bongruinen I dag ligger omgi
vet af enge.
Soernes vandspejl blev hasvet og sasn

ket og borgene asndret og ombygget I

takt med asndninger I ejennes behov og
muligheden og med knigsteknologiens
udvikiing. I tiden ilge efter 1500 begynd
te ildvaben at fi betydning I Danmark,
og to af de yngste egenthige borgankeg I
landet, de to jyske bispeborge Hald og
Spottrup,basrer prasg af, at nu van so
vand og voldgrave sammen med tykke
mure ikke lasngere tilstraskkelige vasrn
mod en angnibende fjende.
Begge borge en opfort I de urohige an I
1 520’erne sum forholdsvis traditionelle

"vandbonge" I ellen I forbindelse med
soer, men de biev yderligere forsynet
med svasre og hoje jordvohde inden for
voldgravene, som skuile opfange kanon
kuglen fra en belejnende fjende. p et stik
fra omkning 1670 ses bongen I Hald So,
ved hvis udlob den higger en vandmohhe,
den bl. a. I et vist omfang kunne negulene
vandstanden I soen figun 5.4.

Va n d m øIIe rn e
Samtidig med de stenbyggede borge
med jordvasrker kom ogsa vandmohher
ne tIl landet uden at de to nyskabelser
dog behovede at have noget med hinan
den at gore.
For at anlasgge en vandmolle krasve
-

des store asndninger af de naturgivne forhold pa stedet. Et usasdvanhigt omfatten

de projekt I sa henseende blev den vand
molle, som cistenciensermunkene I Sorø
anhagde belt tast pa denes Muster Chris
tiansen 1981. Ved gayer og mageskifter
lykkedes det klostret, sum van grundlagt I
midten af 1 loo-arene, omkning 1205 at
f fuld radighedover soerne og de ovnige
areaher, sum omgav holmen, hvorpa
khostret det nuvasrende Sono Akademis
-

forgasnger -
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ha. Med dasmningen placenet

I handskabet, hvor de gay de bedste mu
higheder for vandstandshasvningér, etab
leredes den knans af soen omkring Sono,
vi kender I dag, med en vandstand, den
ved Mostret van hasvet mere end 2 m over
det oprindehige niveau den en siden
sasnket hldt igen. Men for at kunne drive
en molle skulle den vasre et havere liggen
de frahob, og det fik man ved at grave en
nassten 2 km hang kanal hangs kanten af
holmen ved Soro So tIl Tuel So. Mollen
med en faldhojde pa Ca. 1 m lagde man
lidt usasdvanligt forst pa mollestrom
men, sum denfra med et meget svagt fald
pa Ca. 3 cm pa 100 m forte vandet tli den
lavere higgende so. Det meget hue fald en
usasdvaniigt her I landet og ma have kras
vet stadig rensning og vedhigeholdelse af
-

-
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Boks 5.1. Vandmøller
Med danskernes ogede forbindeiser til
det sydhige Europa 11000- og 1100anene fik man kendskab til teknologi
en, den ikkc for havde vasret bnugt pa
disse breddegnader. En af dem van ud
nyttelsen af vandkraft I visndmoller.
For at kunne udnytte vandknaften
krasvedes ud over en vis masngde vand
en hojdcforskel mellem det tilstrom
mende og frastrommende vand, sum
skulle drive vandhjulet nundt. Masng
den af vand og hojdeforskellen, fald
hojden, van sammen med mollebjuhets
udfonmning og mollens gearing afgo
rende for dens effektivitet.
Faldhojdc kunne opnas pa forskei
hige mader, men mest aimindehigt blev

det at bygge en dasmning tvasrs over
en adal, hvorved vandet kunne stem
mes op I et reservoir, en mohledam. a
eller ved danmningen anbragtes sa sd
ye mollen med mohiehjulet ved en
mere ellen mindre regulenban abning
I dasmningen figur A. Fahdhojden
kunne ogsa skabes ved at lade en del af
aens vand hede md m en kanal omtrent
parahielt med aen, men mcd et mindre
faid. Mollen anbragtcs sa pa et sted,
hvor den van opnaet tihstrankkehig fald
hojde, og hvorfra vandet kunne fores
videre ud I acns hovedhob figur B.
Den vasscnthigste regulening af
vandstanden og dermed tilfonslen til
mollen skete ved fni-, bag- ellen goid
-

-

Principskitse at vandmoller,
A. dammolle, B. parallellobs
molle. Andersen original.

A

B

Reguleringsbygvrk/
stemmevrk/"rivrk"

"bagvand"
Mollebygning
med vandhjul
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shuscn, et stcmmcvasnk et andet sted i
dasmningcn ellen kanalsiden, genne lIdt
vask fra schve mohlen. Denne sluse kun
ne ogsa abnes belt i nodsituationen
mcd stone vandmasngden, f.eks. ved to
brud ciicr vohdsomme rcgnskyh, sa
vandet ikke rev den kostbarc molle

kanalen. At kanahen bar fungeret kan ses
af, at mollen van I drift i ficre arhundre
den og 11247 omtahes med hehe 4 vand
hjuh figun 5.5. Den en i dag ingen spor af
vandmohhcn, men Nationalmuseetbar
undersogt mohhctomten, og kanaicn nu
torhagt en opmaht og fredet som for
tidsminde.
Cistercienserordenens Mostre van
kcndt for deres store, velfungenende
-

-

med sig, og en dam kunne torhasggcs
ved reparationer pa mohiebjul o.h.
Mollerne kunne iiggc sa tast ved et
vandlob, som det van muhigt, uden at
de kom til at gcncre hinanden mcd for
hojt bagvand, sa hjulenc Ikke kunne ga
nundt.

vandmohhen, og det van da ogsa noget af
det forste, sum andre munke tiihonende
samme orden tasnkte pa, da de 11172
skulle finde et nyt sted ill deres Muster.
Ved Øm mellem Mosso og Gudcnaens
hob nord for halvoen fandt de et velegnet
sted, hvor de mahte hojdcforskchhcn mel
hem de to vandspejh dl at vasre 1 ahen ca.
60 cm, tilstraskkeligt tIl en vandmohle.
Her slog de sig ned og byggede Moster og

Figur 5.5. Soro Kloster omkring 1570, med b5de vand- og vindmolle. Fra Paludan 1995,
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Søerne

mølle. Mulige rester af møllen er pàtruf
fet ved udgravninger for fà àr siden, og
der er fredet to kanaler ved kiostret, men
sammenhungen er ikke belt kiar.
Den højdeforskel, der var sà afgøren
de for munkene i 1172, er siden ndret,
idet der ved Gudenàens udlob i Birksø
senere blev etableret endnu en vandmøl
le, Ry Mølle, som i tidens løb forhøjede
sin opstemning sà meget, at Ry Mollesø
og den langstrakte Gudenso dannedes.
Herved blev det ogsà nødvendigt at er
statte en gammel vejforbindelse over àen
nogle km opstroms fra møllen med en
frge i stedet for en bro.
Eksemplerne viser, hvordan ankg af
vandmøller kunne medfore store foran
dringer i landskabet, hvor der blev dannet søer og sumpede omràder bag

Figur 5.6. Forholdene ved Viborg før og efter
forhøjelsen afvandstanden søen. A. Bebyggel
sen skraveret ved søens vestbred og forbindel
sesvejen til Asmild. B. Bebyggelsen oversvømmes
delvist og forbindesen til Asmild afbrydes ved

menneskets tjeneste

demningerne. I visse sammenhnge
var det en ulempe, men i andre var det
tilsigtet. Den hvede vandstand kunne
nemlig udnyttes til forbedring af en
borgs eller en bys forsvar. Det er for
mentlig àrsagen iii, at man i begyndel
sen af 1300-àrene hvede vandstanden
betragteligt, omkring 2 m, i Viborg Søn
dersø. Dels ønskede man vandfyldte
grave omkring den kongelige borg, der
anlagdes eller udbyggedes i kanten af
Viborgsøen efter et jydsk opror i 1313,
dels kunne man anlgge eller forbedre
Sondermolle ved udløbet af søen. Re
sultatet blev en langt storre so vej
dmningen mellem Sonder og Nørre
So er fra nyere tid og medførte, at en
eldre bydel, som là ved bredden af
søen, blev delvist oversvommet, og at

anIggeIsen af borgen og Søndermølle I begyn
delsen af 13OO-rene. Omtegnet efter Hjermind
et al. 1998.
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den landtange, der havde gjort det mu
ligt at komme fra Asmild ost for soen,
hvor bisperesidensen là, til Viborg by og
domkirken, blev sat under vand figur
5.6. Formentlig ville sosystemerne syd
for Viborgsoerne heller ikke eksistere i
deres nuvarende form, hvis der ikke
havde ligget en rkke vandmoller, som
regulerede vandstanden, sà den gay
mest mulig vandkraft.
En lignende udvikling kan ses i Ribe,
hvor damningen over Ribe A medførte
dannelsen af en so syd og ost for byen og

dermed ogsà muligheden for at lede
vand i graven syd og vest om byen og lii
Riberhus’ voldgrave. Dumningen er op
fort omkring 1250 og bar medført over
svommelser i baglandet, for ribebispen
fik i 1255 erstatning for jorder, der var
blevet oversvommet i forbindelse med
etableringen af Kongens Molle. I sen
middelalderen kom flere moller til.
Dmningen blev den faste vejforbindel
se over àen, hvor man tidligere havde
haft et vadested og màske en frergefor
bindelse lidt kengere mod syd.

Vandfyldte grave
Andre aflandets store slotte og kobst
der fik i lobet af middelalderen eller
snart efter vandfyldte voldgrave, ofte ved
hja1p af sindrige kanalsystemer, som
ledte vandet frem over lange afstande fra
soer og àer i omegnen.
København er et godt eksempel pa,
hvordan man kunne omforme de natur
givne forhold, sà man fik vandfyldte
grave pa et sted, hvor der mesten ingen
vand var. Byen er anlagt pa et meget
svagt skrànende, sine steder ganske sumpet terran ud til øresund, og der er in
gen storre naturlige vandlob i omràdet.
Da byen i lobet af 1200-àrene blev udvi
det og beftestet med volde og grave, ma
man ogsá have taget de forste skridt til
de store vandbygningsarbejder, der si
denhen bar kendetegnet vandforsynin
gen af Kobenhavn, bade ill voldgrave og
vandmoller og senere ill drikkevand
figur 5.7.
Forst og fremmest bar man amdret
Harrestrup As oprindelige forlob mod
syd til Kalvebod strand ved at kegge en
demning tvrs over àdalen, der hvor
-
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ogsà i dag den demning ligger, som
rer Roskildevej og afgnenser Damhusso
en mod syd. Tidligere hed soen Lang
vaddam efter dmningen og det lange
vadested, der forte vejen hen over den
fugtige àdal. Ved vestenden af &emnin
gen "dammen" byggede man et stem
mewerk og en vejbro.
Fra den her opstemmede so kunne
storstedelen af vandet ledes mod nord
ost gennem dalstroget, hvor nu Gron
dalsàen lober, og oven for Bispeengen
forenes med et vandlob nordfra, Lygte
ãen,fra den nu forsvundne Lerso. Lerso
en havde et naturligt udlob mod ost,
som sperredes med en damning, og der
etableredes et tillob fra Emdrup So, som
ogsà var blevet stemt op med en dm
ning. Emdrup So modtog vand fra Ut
terslev Mose og Gentofte So. Lygteàen
og Grondalsàen fortsatte md mod byen i
et samlet lob, Ladegàrdsàen, som ved en
d2emning blev tvunget op i et lob til den
lavning, hvor Peblingesoen og Sorte
damssoen efterhànden dannedes. Sidst

mevntes naturlige udlob mod øresund

Snerne menneskets tjeneste

Figur 5.7. Dmninger, kana
ler o. I. med tilknytning til Kø
benhavns voldgrave. Omteg
net efter Strømstad 1996.

reguleredes ved en dsemning ved soens
nordostende, hvor nu østerbrogade gàr.
Forbindelse til voldgravene fik man
gennem en rende fra Peblingesoen ill
knekket i voldgravsforlobet ved det se
nere Jarmers Tarn. Efter bygningen af
Rosenborg og udbygning af beftestnin
gen i 1600-àrene suppleredes med Pey
manns Rende nu jord&ekket mellem
Sortedamssoen og den nordostlige del af
voldgravssystemet. Denne weldige kon
struktion med kunstige soer, demnin
ger, gravede render og sluser er forment

hg udfort i etaper, men storstedelen er
veldokumenteret ahlerede fra 1500-arene, og store dele ma da have vaeret i brug
i flere hundrede àr.
Sàdanne mere eller mindre komplice
rede vandsystemer kendes fra de fleste af
yore kobstder og storre kongehige og
private slotte og herregàrde. I reahiteten
er alle slots- og herregàrdsankeg med
rodder tilbage til 1600-àrene eller for
omgivet af mere eller mindre kunstige
soer med tilborende vandbygningsanheg
med tillob, damninger, sluser og moller.

Vand til pynt
Barokkens haveanlaeg
Fra at were en nodvendig del af forsvaret
af en borg eller en by blev vand i soer og
damme i lobet af 1600- og navnhig 1700àrene i hojere grad til pynt og rekreation.

Gamle bygnings- og forsvarsankeg byg
gedes om efter nye stilkrav, og de omgi
vende vandflader fik nu en mere status
messig og dekorativ betydning og sen
dredes, sà de kom til at fa den strkest
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Figur 5.8. "Sølandskabet" ved Gb
rup. A. Valkendorfs renssanceborg
omgivet af den opstemmede sø. B.
Moltkes moderniserede anIg fra
1760’erne. Efter Petersen 1975, A
omtegnet.

muhige estetiske virkning. Navnhig on
sket om at udnytte vandfladernes spej
lende virkning i haveankeggene til "spejh
damme" medforte store andringer.
Herregàrden Glorup pa Fyn er et
usedvanhig smukt eksempel pa denne
udvikhing, men der kunne nvnes
mange andre.
Glorup tihhorte i shutningen af 1500arene rigshovmester Christoffer Valken
dorf. Han flyttede sin fdrene gard Gb
rups bovedbygning fra voldstedet ved
Holmeso og àen, hvor det havde higget
siden engang i middelahderen, til et sted
hidt kengere mod sydvest, hvor der var
muhighed for at etablere en ny firesidet
herregardsphads omgivet af en kunstigt
opstemmet so og vohdgrave figur 5.8A.
Garden skiftede senere ejere og bhev om
bygget, og omgivelserne bhev endret i
flere omgange, men grundelementerne
fra Valkendorfs tid gik igen.
Mest radikalt gik ejeren Adam Gott
lob Moltke ill varks. Han omhagde fuld
stndigt de omgivende arealer, bl. a.
bhev de endnu tilbagewerende dehe af re
nssanceankeggets voldgrave opfyhdt, og
resterne af den omgivende so omskabt
tih et stort, rektangukert bassin, en spejh
dam, med en central o, det hele omgivet
af snorhige hindeahhéer figur 5.8B. Hele

-

-

-
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nyankegget af parken foregik i shutning
en af 1700-arene, men de centrahe dele
er endnu bevaret figur 5.9, mens andre
dehe af park- og bygningsankegget er
endret siden. Glorups haveankeg er en
af yore fineste, gamle herregàrdshaver,
hvor den lange udvikhing i bygnings- og
havekultur med soerne som centrahe ele
menter endnu kan aflses.
Vandets spejlende effekt anvendes
igen og igen i periodens danske herre
gardshaver, inspireret af barokkens
haveankeg i Frankrig, England og Tysk
hand, i lange, smahhe, korte, brede, runde
ehler ovahe bassiner, kantet af og spej
lende hkke og ahléer og grnsende op
til sirlige parterrehaver med samme re
gehmessige afgrensning som bassiner
ne. Og hvis man ikke kunne genbruge
sin renssanceso som pa Gborup, kunne
man grave og opstemme en ny vand
forekom rigehigt i datidens landskab.
Med kanaher, grofter og underjordiske
vandledninger kunne man yderligere
flytte om pa vandet, f. eks. i kaskader
elher bvis man kunne fa tryk pa van
det i fontner. Den runde o i spejh
dammen pa Ghorup fik en fontne i
1773, og i parken ved Bregentved, der
-

-

-

Figur 5.9. Gborups hovedbygning med spejbdammen
set fra parken. Foto Susanne Andersen.
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ligesom Gborup tihhorte Mohtke, forteh
hes det i 1770’erne, at der er en
meget vel indrettet kaskade
Neden for
samme er en hiden fontne
Bag ka
skaden er et bassin tih at opbohde van
det, naar vandfald vii haves. Bassinet er
forsynet med en mur af kampesten, og
vandet dertih hedes gennem en hang ka
nal, hvis sider ligehedes er forsynede
med en mur af hugne kampesten, fra
Ejlemade So, der bigger tset udenfor"
Kaskaden eksisterer endnu. Soerne kun
ne sahedes bruges i haverne bade direkte
og indirekte.
I udkanten af haven ved Ghorup fik
Mohtke anhagt et parti med bhodere for
mer pa soerne og et mere handskabehigt
prg, som indvarshede en ny fase i her
regàrdshaverne, den engehske landskabs
have.
"...

...

...

En ny Iandskabelig have
En ny have i denne stih bhev i 1780’erne
og 90’erne anhagt belt fra grunden i et
kuperet landskab ved kridtklinterne pa
Mon. Ejeren var den berejste og kuhtive
rede 2. generationsindvandrer Gerard
Pierre Antoine de Bosc de la Cahmette.
Han udformede haven, hvor ban fa ar
senere byggede sit hihhe lystshot Liselund,
pa et area! med marker, skove, overdrev,
moser og smabekke. Der bhev gravet og
bygget demninger, sà vandet samledes i
soer og kanaler, og rundt omkring i ter
renet opfortes smahuse ill forskehhige
formal, udformet i tidens idylhiske stil.
Der blev bygget grotter, tempher, broer
og sagar en ruin, og opstilhet statuer og
andre monumenter. Men vandet er det
belt centrale element i haven, vand i for
skellige niveauer, stille vand i soer og ka
naher og faldende, rislende vand i bkke,
der binder hehe ankegget sammen. Der
er muhighed for stille meditation pa de
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blanke vandflader i det smukke landskab
med pkener og tregrupper, omkranset
af skov figur 5. bA. Her er ingen rette
linier, sobredderne og kanaherne er
slyngede, det er menneskeskabt natur,
den begyndende romantiks ideaher om
sat i praktiske ankegsarbejder. Formen
er den nye engelske have, men med
fransk inspiration fra dronning Marie
Antoinettes Petit Trianon ved Versailles
og parken ved Hermenonvible, hvor
Rousseau blev begravet, begge anhagt i
1770’erne og 1780’erne.
Liselundparken med pkener, treer,
soer, sommersiot og smabygninger er
velbevaret figur 5.1OB, men en del for
svandt ved et par store skred i kridtkhin
ten i begyndehsen af 1900-àrene. Som i
andre herregàrdsparker krawer havens
stihiserede natur stadig pasning for ikke
at udvikle sig ill skov og vildnis. For at
soer, kanaler og vandbob fortsat kan fun
gere som "rygraden" i haveankeg som
dette, er det vigtigt at de jvnhigt opren
ses, og at kan.tsikringer, d2emninger og
stemmewerker vedhigehobdes.

Haven omkring karpedammene
Den engelske have gik sin sejrsgang
gennem de formelle danske barokbaver,
der en for en omdannedes i den nye stil,
som var bilhigere i bade ankeg og vedhi
geholdelse. Ved Gisselfeld pa Sydsjh
land, hvis renssanceborg i en opstem
met so var udformet pa samme made
som Gborups i 1500- og 1600-àrene,
bhev haven udvidet sterkt fra sbutningen
af l700-arene til et stykke op i 1800arene. Alberede i 1 560’erne havde ejeren,
Peder Oxe, etableret en rekke damme
til et karpefiskeri, og flere kom efter
handen ill. En del af dammene bhev
inddraget i et sterkt udvidet haveankeg,
som op gennem 1800-arene blev anhagt

Scene menneskets tjeneste

A

Figur 5.10. A. Udsigt fra sbottet over den centrabe deb af parken p Liselund Ca. 1800. Akvarel af S.L Lange.
Efter Scavenius 1992. B. Samme vue som A, men I sommeren 2000. Foto Susanne Andersen.

pa det bolgede, skranende terrn mel
lem borgen og Susàen, hvor soer og
damme i forskehhige niveauer var det

sambende element. Ved midten af 1800arene skal man have haft 26 opikemme
de soer i parken.
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Figur 5.11. Parken ved Gissebfebd med damme I fbere niveauer. Deer ikke bare tib pynt,
men er anbagt og bruges ogs I dag tib karpeavb. Foto Susanne Andersen.

Terrnet gay gode muhigheder for at
bygge forskellige vandankeg som kaska
der og et springvand, som blev forsynet
fra den hojestbiggende so og derfor hay
de tryk nok til en forhohdsvis hoj vand
strahe figur 5.11.
Oprindebig var der ogsà plads til vib
de planter, men med indforehsen af
bbomsterbede, som skubbe buges, og sbà

maskiner i stedet for fàrersning,
trngtes den vilde natur nsten belt ud
af haven. Tib gengeld ilk man et storslà
et haveankeg, som bh. a. gay inspiration
ill omkeggehsen af de kobenhavnske
voldankeg tib parker i 1870’erne med
resterne af vobdgravene formet som
slyngede soer omgivet af phener og tree
grupper.

og vand til nytte
Vandforsyning i byerne
Drikkevand blev i byerne traditionelt
hentet i private ebler offentlige bronde,
men i storre byer som Kobding, Odense,
Hebsingor og Kobenhavn blev brondene
i slutningen af 1500-àrene suppleret
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med et antal offenthige "vandkunster",
vandposter eller springvand, som fik
overfiadevand fra soer i byernes omegn
gennem mere ebler mindre underjordi
ske vandledninger.
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Figur 5.12. Springvandet p5 Gammebtorv I 1700-Srene. Efter KøbenhavnsVandforsynings
Historie 1959.

I Kobenhavn bhev der i arene om
kring 1580 pa kongehig ordre opsat 3
"vandkunster" ehler springvand, hvor
byens beboere kunne hente vand, et pa
Gammel Tory figur 5.12, et ved Hoj
bro og et i Kobmagergade. Vandet blev
ledt md tih byen fra den hojtliggende
Emdrup So i vandledninger af udbore
de trstammer. Efterhànden ilk en del
af byens mest indflydelsesrige borgere
lagt egne vandledninger fra sàdanne
poster til deres huse. Efter ankeggebsen
af Rosenborg Shot i forste hahvdeb af
1600-àrene lagde man endnu en vand
ledning fra Emdrup So tih den nordost
lige del af byen, hvorfra der ogsà efter
hànden blev indlagt vand i flere private
huse. I begyndelsen af 1600-àrene etab
leredes ogsà flere private "springvands
kompagnier" med egne hedninger fra
Emdrup So.
Vandhedningerne bhev lagt oven pa
jorden, noghe hangs "kongens korevej"
Kongevejen, og i midten af l600-arene
var der 6 vandrender med drikkevand
fra Emdrup So tih forskehlige steder i Ko
benhavn figur 5.13. Forst i 1752 bhev

hedningerne gravet ned eller dkket tih
med jord og gnestorv.
Drikkevand blev ogsà hentet fra byens voldgrave, men i begyndehsen af
1600-àrene bhev der fort vandledninger
med "pumpevand" md til byen direkte
fra Peblingesoen og Sortedamssoen.
Kvahiteten var ringere end for vandet fra
Emdrup So, men man forsogte dog med
regher og praktiske foranstahtninger som
jvnlige oprensninger at beskytte so
nekken som drikkevandsreservoir.
Sortedamssoen oprensedes i de forste
àr af 1 700-àrene og hehe sonekken igen i
1720’erne, og samtidig fik soerne den re
gebmssige form med faste dosseringer,
de bar i dag figur 5.14. Der blev samti
dig foretaget tahrige forhojehser af dm
ninger og udbedringer af shuser og stem
mewerker. md imehlem gik det dog belt
gaht. Under svenskernes behejring i 1658
skete der store skader pa dmninger og
ledninger, og Damhussoen og Emdrup
So lob tor, mens Sortedamssoen og Skt.
Jorgens So som dog ikke pa det lids
punkt indgik direkte i drikkevandsforsy
ningen var mesten uden vand. Ved nyt
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Figur 5.1 3. Kort over Københavns omegn med de vsentbigste ebementer I byens drikke
vandsforsyning. Stik fra Ca. 1710. Københavns Stadsarkiv.

arstide 1685 bundfros Sortedamssoen,
sa der opstod ahvorhig vandmangel. I
vade ar bob vandet til gengeeld over
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demninger og slusewerker og over
svommede tilstodende areaher tih stor
gene for de omboende bonder.

Søerne menneskets teneste

Figur 5.14. Udsigt fra østerbro over søerne. PS nogle af blegdammene tib højre er efter
hSnden blevet opført høje tørrehuse tib tørring af lange tøjbaner fra det nrbiggende kat
tuntrykkeri. Maleri af b.C. DahI 1813. Det Nationabhistoriske Museum p5 Frederiksborg
Slot, Hilberød.

Brandslukni ng
Vandforsyningen fra soerne skulhe ogsa

kunne bruges til brandslukning, men
netop i 1728, hvor en stor del af byen
blev odelagt af brand, var der vand
mangeh, enten fordi man var i gang med
reparationsarbejder pa vandledninger
ne, elher fordi vandet netop var bhevet
brugt til at fybde den nyoprensede Peb

Det bhev efterhanden for komphiceret
og ineffektivt med de mange offentlige
og private vandhedninger pa kryds og
twers i byen, og i 1859 opforte byen et
nyt, moderne vandvserk med pumper og
fihterbassiner pa ostsiden af Skt. Jorgens
So. Koheraepidemien i 1853 havde vist, at

den gamhe drikkevandsforsyning var di
rekte sundhedsfarhig. Efter 1893 indgik

lingeso. Ved engkendernes bombarde
ment af Kobenhavn i 1807 blev mange

sorekken ikke kengere i den normahe
drikkevandsforsyning, som nu bhev vare

af vandledningerne beskadiget, og det
vanskehiggjorde shukning af de brande,

taget af artesiske boringer i ophandet. En
lignende udvikling skete i de fleste storre

som bombardementet forarsagede.

danske byer fra midten af l800-arene.
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Blegdammene
En rekke ankeg, der tidhigere var ahmin
dehige i ebler ved soerne, har i yore dage
kun efterhadt sig spor i form af navnet,
Bhegdammen ehher Bhegdamsvej.
Bhegdamme var rektangukere jord
stykker, som là pa rad og nekke, i Ko
benhavn meihem Blegdamsvej og Sorte
damssoen. Pa lodderne var der havvan

dede damme forbundet med smã render,
hvortil vandet pumpedes op fra en rende
hangs sokanten. Hor og bomubdsstoffer
blev behandhet ved at bhive gjort vàde i
dammene og derefter spredt ud pa det
plane underhag, sà so! og iltning kunne
blege stofferne. Det knevede megen ven
ding og sprojtning, og det tog flere ma
neder at fa tojet jevnt hvidt figur 5.15.

Ferskvandsfiskeriet
Ferskvandsfisk var tidhigere afbangt stor
re betydning i kosten end sahtvandsfisk.
Af havets fisk var det kun sild, som kun
ne nedsaltes, og torsk, som kunne torres,
som spilhede en vis rohle, fordi de kunne
opbevares og transporteres over storre
afstande. De ferske vandes fisk kunne
derimod fanges eller opbevares i damme
tt ved de stedér, hvor de skuhhe spises.
Ferskvandsfisk blev werdsat hojt,
navnhig af overkhassen og ved festhige lej
higheder af able samfundskhasser. Man fo
retrak karper, karusser, brasen, gedder og
flod-krebs, som gik under betegnehsen
herrefisk, mens de ovrige ferskvandsfisk
som aborrer, stint en laksefisk, firer,
bojer, suder, skailer, hork og al regnedes
til de "gemene" spisefisk, i betydningen
ahmindehige. Laks og orred bhev fanget i
vandlobene og skal ikke omtahes her.
Fiskeriet foregik overabt, hvor det kun
ne lade sig gore. Men fiskeretten tihhorte
oftest bred- ehler soejeren, dvs. kongen el
ler godsejeren, sà almuen var de fleste
steder henvist til at fiske fra kysten, hvor
fiskeriet de fleste steder var frit.
Figur 5.1 5. Tegning af en blegdam ved Sortedams
søen fra 1700-Srene. Københavns Bymuseum.

Hvor der i forvejen var opstemninger
og dermed bygwerker til f. eks. molher,
bhev der anlagt faste fangstankeg som
àbekister eller àhevrker pa nedstromssi
den, og i mohledammene udsattes ruser,
som ses afbihdet handskrifter ahherede i
1300-àrene figur 5.16. 11700 beskrives
fangsten i àlekisten ved Esrum Mohhe i
Nordsjehland som "godt Aahefang" Ru
ser flettet af f. eks. hassel og pih kendes
belt tihbage tih stenahderen og bar veeret
brugt i àrtusinder i mesten mendret
form. Krebsene fangedes i lignende flet
tede fangstredskaber.
I de storre soer blev der fisket med
store vod bundet af hampegarn, som
kunne were 5-600 aben lange, elher med
mindre net elber ruser. De mindre soer
og damme kunne indgà i et systematisk
kuhturfiskeri med regehmssige torn
ninger, som det kendes fra 16- og 1700àrenes fiskeri pa kronens godser, iner i
Nordsjuehhand. Herfra indgik ferskvands
fisk som en meget wesenthig del af màhti
derne i den kongehige hushoidning.
Pa bade krongodset og de private
godser kunne der were ansat en fisker eb
her fiskemester, som kunne have assi
stance fra bonder og husmeend, som
ydede en del af deres afgifter eller hoveri
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Figur 5.16. Fiskeruser i mølbedam, h5ndskriftsilbustration fra 1300-Srene. British Library.

som arbejde ved fiskeriet. Fiskeriet kun
ne ogsa were forpagtet ud pa kontrakt,
sa fiskemesteren forphigtede sig til for et
vist arhigt behob at forsyne ejeren med en
vis rnengde fisk, men samtidig havde
by til at nehge overskuddet. Soer og
damme skuhhe dog were "veh besat" med
fisk, nar kontrakten lob ud.
I det store arkivmateriahe vedrorende
administrationen af de kongehige godser
i Nordsjehhand er der mange oplysnin
ger om fiskeriet Rockstroh 1913. Det
bhev, ofte samhet for hehe omradet, for
pagtet ud for perioder af 6 ehher 12 ar fra
1653 tidhigere havde fiskemesteren weret direkte ansat, og der findes derfor
gode beskrivehser af tihstanden i soer og
damme fra synsforretninger i forbindeh
se med lii- og fratrsedelse af de forskelli
ge forpagtere og forhandlingerne om de
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okonomiske forhold ved forpagtningen.
Selvom det nordostsjehhandske fiskeri
var landets storste, svarede forholdene
godt tih dem, der i mindre mahestok her
skede pa de store godser. Der fiskedes i
soer og damme, men skehlet var ikke
skarpt mehhem disse to kategorier. Soer
ne opdehtes i "hovedsoer" som Arreso og
Furesoen, "middehmàdige" som Sjeehso
og Sonderso samt "smàsoer". I de storre
soer udsattes fra tid tih anden fiskeyngeh
for at forbedre bestanden. Tih det nord
sjllandske fiskeri horte ogsa soer, som
tjente andre formal, som f. eks. mohhe
dammene ved Kronborg Gewerfabrik
ved Hehhebek og noghe af soerne, der
indgik i Kobenhavns vandforsyning, bl.
a. Lersoen og Skt. Jorgens So. Tih dam
mene horte de belt kunstige ankeg mere
eller mindre omgivet af themninger og

oerne menneskets tjeneste

med "munk" ii! regulering af vandstan
den og til tomning. Her kunne ogsa
were hyttefade. De mindre soer kunne
ved opstemning vere gjort storre og
kunne ikke tommes belt.
De rigtige soer heverede mange for
skelhige slags fisk, hvorimod smasoer og
damme naisten udelukkende bhev brugt
ill systematisk produktion af karper og
karusser, det sakahdte kuhturfiskeri. Der
naivnes damme, vi slet ikke kender i dag,
som f. eks. den store Kehdso rnehlem
Havrehohm og Vilhingerod, som ikke i
flere hundrede ar bar weret vandfyhdt og
i dag er dyrkede marker og eng. Andre af
dammene kan genfindes som sohide
daimningsankeg i skovene, bh. a. er der
bevaret en storre sarnhing nu torre
damme i Rude Skov, som har weret i
brug indtih begyndelsen af 1 800-àrene
figur 5.17. Mange af dammene havde
weret i drift siden middehalderen og hay
de tihhort de khostre og andre kirkehige
ejendomme, der ved reformationen kom
tih at udgore grundstammen i det nord
sjaillandske krongods. Dette gailder bl. a.
}Ebelholtdammene ved Arreso og dam
mene ved det tidhigere Knardrup Kloster.
Ved de kongelige ladegarde og shotte,
-

-

Figur 5.1 7. Tørlagte karpedamme i Rude Skov. Foto
Erling BuhI.

hvor en stor del af fiskene skulbe spises,
ha grupper af mindre damme, hvortih fi
skene overfortes og kunne opbevares,
indtih de skuhbe afeveres ill de kongelige
kokkener ehher sailges til private. Ved fi
skemesterens tjenestebolig, fiskegarden
ikke at forveksle med faste fangstanhaig
aerne, som ogsà kahdes fiskegarde, var
der ogsa samhinger af damrne samt "fi
skekister" hyttefade, phadser og udhuse
lii fiskeredskaber, bade, vogne o. 1. samt
bohiger for det udstrakte folkehohd. Der
var en fiskegãrd ved Frederiksborg Shot
og en anden ved Vartov uden for øster
port, ved Sortedamssoens ostende.
Man bar beregnet, at den tiltraidende
fiskeriforpagter i 1653 forphigtede sig til
at levere ca. 22.000 kg ferskvandsfisk om
aret ill den kongehige husholdning. Her
tih kom en del fisk til "borgestuen" og
den maingde fisk, som skuhle produceres
med sahg for oje for at forretningen kun
ne betale sig. Der er altsà produceret
enorme maingder fiskekod i de nord
sjaihlandske soer og damme i 16- og
l700-arene og i perioder ogsà tjent
gode penge pa det. Det kraivede et md
gàende kendskab tih handvairket og tih
omradet at kunne producere disse
maingder, og det var isair holstenske fi
skemestre, der besad den fornodne
handvairksmaissmge kunnen.
Isair det stairkt systematiserede dam
brug med karper og karusser var hoj
produktivt. Det synes allerede i 1600arene at have fundet den form, som vi
kender 2-300 àr senere se boks 5.2.
Kuhturfiskeriet var meget arbejdskrai
vende. Ud over regelmaissig flytning af
fiskene skuhle dammene jsevnligt tommes
og ligge mindst en vinter over, for at
frosten kunne indvirke positivt pa evt.
skadelige parasitter i bundsedimenterne.
Derefter blev de tihsaet med grais og fyhdt
-
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Boks 52. Karpedamme
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kulturfiskeri

I àrhundreder bar man produceret
karper og karusser i sairbige damrne
og soer ved khostre, sbotte og herre
garde. Pa krongodset i Nordsjaibband,
hvis ressourcer i vidt omfang var
grundlag for den kongebige hushohd
ning, foregik produktionen efter et ret
fast skema:
I et antal bavvandede, lune rnindst
18 grader varrne legedamme udsattes
legekarper i slutningen af rnaj ehher be
gyndelsen af juni. Ynglen kunne efter
kbaikningen forbbive i samme dam eb
her flyttes til en anden. Efter et fir fyt
tedes den som strakfisk tih en strcek
dam, for sfl i 2-flrs abderen sorn scette
karpe at bbive fyttet tib en sa?ttedam.
Her gik den sfl i 2-3 flr, hvorefter den
i en alder af Ca. 5 flr og med en vaigt
af Ca. 1,5 kg var kbar sorn spisekarpe
og blev fyttet til en spise- ebler kam
merdam.
Forskebhige damme egnede sig til
forskebhige stadier i processen, og fi
skene nflede at bhive temmebig berejste
i deres levetid. De kunne starte i hege
dammene ved Helsingor Ladegflrd,
were straikfisk ved Hilerod og saitte

med vand nogen tid for nye fisk bhev ud
sat. I nogle tilfuelde bhev der taget et par
flrs afgroder med korn i den nairingsrige
jordbund. Karpeavhen ser ud til at were
bhevet drevet ekstensirt, dvs. uden til
skudsfodring af fiskene. Derfor var
bundforholdene og dermed darnrnenes
neeringsindhold af vaisenthig betydning
for driften. Det var ogsfl vigtigt, at fiskene
om vinteren kunne ophohde sig i damme
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karper ved Graise for at shutte sorn
spisekarper ved Vartov. Man ved ogsfl,
at der bbev fyttet kongehige fisk mel
bern darnme ved Kohdinghus og damme ved Fhensborg.
Kammerdamme ved Gissebfebd. Foto Susanne
Andersen.

og soer, der var tilstreekkebig dybe tib ikke
at bundfryse. De meget hflrde vintre un
der svenskekrigene 1657-60, hvor yder
mere en del af daimningsanhaiggene blev
odehagt, havde katastrofale folger for fi
skeriet og for fiskemesterens okonomi.
Efterhànden som handbrugsinteres
serne i hobet af 1700-flrene vandt frem,
blev en lang rackke damrne nedlagt, og
soer fik sainket vandstanden. Ogsfl fred-
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ningen af skovene og den intensiverede
traiproduktion med udgroftning og af
vanding af skovareaberne var pa kolhi
sionskurs med fiskeriet, sorn for damme
nes vedkornrnende kraivede lys og varme
og hoj vandstand. I hobet af den forste
del af 1800-flrene ophorte kubturfiskeriet
stort set, og sofiskeriet korn til at indtage
en mere beskeden roble. Den samme ud
vikling foregik overalt i bandet.
Fra at have vairet abrnindelige pa abbe,
selv ganske beskedne, private godser og
kongelige besiddebser indskreenkedes
karpedambrugene til ganske fa store
sorn Bregentved, Gissebfebd og den sidste
rest af de sonderjyske hertugers karpe

dambrug, Grflsten. I de seneste artier er
ogsfl de stairkt reduceret, Gissebfehd bar
dog stadig en lille produktion i sine
garnie damrne ornkring 1800 siges der
at were 40 damme og soer i drift, hvor
af en del kan fores tilbage tib 1500-flrene,
og Grflsten producerer igen "jubekarper"
til salg til sonderjyderne, efter at pro
duktionen havde vairet nedbagt nogle fir
i 1980’erne. Mange afde tidbigere fiske
darnrne og opstemmede smflsoer bigger
dog endnu rundt orn i handet, noghe sorn
neevnt tornt for vand, mens andre indgflr
som naturhige soer i bandskabet ebler
darnrne i have- og parkanbaig ved shotte
og herregflrde.

Søer som vandveje
Soernes vandfader er i vidt omfang ble
vet brugt til sejlads i mindre bade af den
ornkringboende befobkning, men for
udbygningen af landevejsnettet og jern
banerne spihbede soerne ogsfl en vis rohle
for transporten af gods. Pit Esrurn So
transporteredes breende fra Gribskov via
Esrurn Kanab til kysten og videre udskib
ning ved Dronningrnobbe fra anlaiggeb
sen af kanahen i 1802-5 og til op i 1860erne. Lignende transporter foregik pit
Tystrup-Bavebsesoerne til badepbadsen
ved herregàrden Bavelse og videre ad
den bidt yngre Susflkanab til kysten ved
Karrebaiksrninde.
I det midtjyske sohojhand foregik me
gen bokah transport af gods og personer
med bade pa soerne. Ogsfl til den tidhige
industri i 1800-flrene foregik transpor
terne af brainde, tornrner og f. eks. kaivber
til traisko rned bade over soerne mellem
Silkeborg og Ry. Bade trai til produktio
nen og pap- og papirmasse til Silkeborg

Papirfabrik anbagt i 1844 fra treesbibe
net ved Kbostermolle ved Mosso bbev sej
let. Efter anbaiggebsen af den midtjyske
twerbane til Silkeborg i 1871 gik bad
transporterne fra Kbosterrnolle kun til
den like by Alken, hvorfra resten af turen
foregik med toget. Bfldtransporten fore
gik med store prarnme trukket af en hille
darnpbfld indtil 1932, hvor den stigende
lastbiltransport udkonkurrerede bitdfar
ten. Ahierede i 1861 grundlagdes rederiet
A/S Hjejben af Michael Drewsen, den ene
af grundkeggerne af Silkeborg Papirfa
brik og dermed af handebspbadsen Silke
borg. Rederiet havde rutebitde og anbobs
pladser ved Silkeborg, Himrnelbjerget og
Laven langs soerne opstroms byen. Sej
hadserne fik efter jernbanens komme
mere rekreativ karakter, men Hjejben og
de ovrige bade sejber stadig. Anlobsplad
sen ved Aiken eksisterer endnu, og them
ningen, sorn bar et tipvognsspor op til
stationen, kan endnu ses.
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Tilgroning og forsumpning
Op gennem 16- og 1700-àrene hyder der
et utah af klager fra bonderne over vandli
dende areaher, bortskyhlet ho fra engene i
sensommeren, oversvornmehser af ager
areaher og ufremkommehige veje. Meget
af dette skyhdtes naturhig tilgroning og
forsurnpning afvandhob og soer, muhig
vis forstairket af khimaforvairring og af
skovning i denne periode. Vandhobsvedbi
geholdelse var kun ahmindehig i forbin
dehse med vandmohherne, og de ofte kom
phicerede ejer- og brugerforhohd hangs
soer og vandhob og et forbud i Danske
Lov mod eendringer gjorde det ikke enk
here at blive enige om en storre indsats.
Det var hettest, hvis der kun var f elher en
enkelt ejer, som f. eks. pa krongodset.
Mange af de indgreb i soerne, vi ken
der, skyldes onsket om at andre udnyt
telsen og dermed fit et oget afkast, men
der er ogsa eksempler pa initiativer med
det formal at bibehohde den hidtidige
udnyttehse, som bhev truet af en mere el
her mindre naturhig udvikling. Den lange
og seje kamp for at holde Arreso "pa
phads" er et sadant eksempel.
I hobet af 1600-itrene forvarredes
sandfugten hangs de danske kyster, iseer i
Nordjyhhand og Nordsjahhand. Arreso
havde i stenalderen weret en havbugt,
men bhev efterhanden en fladvandet so,
og i historisk tid bar der varet aflob
nord orn Arrenakke og udhob nord for
det nuwerende Frederiksvuerk se ogsa
boks 4.1. Dette aflob var nu truet af
sandfugten. Ahlerede i forste halvdeh af
l600-arene bhev der klaget tih de konge
lige embedsmand omritdet tihhorte
krongodset over, at Ovre Mohhe A den
ovre del af udbobet fog tih med sand, og
der bhev foretaget gennemgravninger og

udretninger for at forbedre aflobet. I
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1696-98 var den gal igen, mange hands
byers jorder, isar de vigtige hoenge ned
ill soen, bhev oversvornmet, og i handsby
en Husby stod vandet md i husene. Mol
herne i de to vandmohher ved aen bhev be
skyldt for at stemme vandet for hojt, og
der blev derfor havet storre ombobs- eller
frisluser. Aen bhev oprenset fere gange,
mohherne fik nedshag i afgifterne, fordi de
ikke kunne male sit meget med den re
ducerede vandmangde tih rnohhehjulene,
men hige meget hjalp det. I forbindelse
med vinterstorme i bade 1714 og -15
anrettede oversvommelser store skader,
hvorefter Ovre Mohie belt blev nedhagt
og stemmevarkerne fjernet.
Der var tidhigere udarbejdet forshag tih
et heht nyt udhob fra soen hangere mod
syd, hvor flyvesandet ikke kunne gore
skade, og i arene 17 17-19 gravedes sa ka
nahen ved Arresodal af udkommandere
de sohdater fra forskehhige sjalhandske re
girnenter ehher andre regimenter, der for
tiden tjenestegjorde pa Sjalhand, suppleret med svenske krigsfanger. Der indret
tedes, som man plejede, en alekiste ved
den udhobsshuse, som skulle regulere
vandstanden i soen figur 5.18. Det var
dog kongens faste mening, at der ikke
Figur 5.18. Slusen ved Arresødal. Foto Susanne
Andersen.

S

skulle bygges vandmohher ved det nye lob,
selvom lokalbefohkningen havde mistet
mollerne ved det gamle abob og nu matte
kore langt for at f deres korn mahet. Der
skuhle ikke igen veere modstridende in
teresser med hensyn til vandstandsfor
holdene. 11728 bhev der dog anhagt en
kongelig agatshibemohle, og i 1 750’erne
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kom sa kanonstoberiet og senere krudt
werket, og byen Frederiksvark opstod.
Men som forudset af Frederik den 4.
medforte det igen og igen klager fra de
omboende beboere over, at varkerne
stemte vandet for hojt, sa engene bhev
oversvommet med store tab tih fohge
nissen var i et vist omfang fyttet med.
-

De store afvandingsprojekter
Disse konfikter melhem hoj vandstand
til mobler og ferskvandsfiskeri og lay
vandstand/bedre vandafedning ill hand
bruget blev i stigende omfang vundet af
handbrugsinteresserne fra shutningen af
l700-arene og de naste Ca. 200 ar. Fiske
darnme og vandmoller blev nedlagt, soer
og havarme bhev inddammet og afvan
det, og storstilede udgroftninger og dra
ningsprojekter blev igangsat. Et af de
tidligste og mest vehhykkede foretagender

var torhagningen i 1794-95 af den store
Søborg Sø pa krongodset i Nordsjahland
se boks 5.3, som bhev et eksempel til
efterfolgelse over hele landet.
Den vestjydske Filsø var ogsa planlagt
afvandet i slutningen af 1 700-arene,
men man korn forst i gang i 1848, hvor
Henne Molhe, hvortih Filso horte, bhev
erhvervet og nedhagt. Aen blev uddybet
og storstedehen af arealet torlagdes og
bhev anvendt som hoenge. Den tihbage

Boks 5.3. Afvandingen af Søborg So
det vigtigste Foretagende af den
Natur, Soeborg Soes Udgravning pa
Kronborg Amt. Den indehohder et
Areah af 1172 Tonder Land. Bunden i
denne Soe er for storste Dehen Mud
der, og feed Dynd tih 4=5 Ahens Dybde.
Vandet bhev afedet en hahv Miil. Grov
tens Middeldybde var 12 Fod. Den
blev udgravet i Aarene 1794=95, under
Major Reckes Tilsyn. At udgrave den,
tihhigemed Tvargrofterne bar kostet
omtrent 12000 Rdhr. Mosen er endnu
ikke ahdehes tor, men bliver Aar for Aar
fastere. Den er indhegnet med 8000
Favne Hegn, med Jordvohd og Groft.

Den bënyttes hidtih blot tih Hoe, Soen
inddehes i Lodder, og Grasset bortsah
ges ved Auction.
I Aaret
1799 var Indtagten 131 Rdhr. 11 Sk.
1800 var Indtagten 395
1801 var Indtagten 1480
1802 var Indtagten 4468
16 Sk.
Grofternes oprensning, Vedhigehohdel
se, samt Broer m.v. kostede i aaret,
1802 490 Rdlr. Deraf sees at denne
Soes Udgravning vih were tih stor For
deeh for Kongens Kasse, og at Indtag
ten aarhig stiger’ Begtrup 1803
->
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bhevne del af soen ydede godt fiskeri
med al, gedder, aborrer og skahber, og
jagten bhev udhejet. Bunden forblev dog
ternrnebig bhod, og i 1912 pitbegyndte
man gravningen af en handvandskanab.
Der opstibhedes en vindmotor med snegl
til udpumpning, men forst efter, at He
deselskabet thed statsstotte efter hand
vindingshoven i 194 1-43 anbagde nye ka
naler og diger og etabherede to nye pum
pestationer, hykkedes det at gennemfore
opdyrkningen. Den hihbe sorest mod

----------------

--
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nord og nogle tihoversbbevne klitareaber
blev sarntidig fredet. Samme skabne led
et meget stort antal smà og store soer,
isar i hobet af 1800-flrene, og hvis man
ikke kunne blive enige om at tomme so
erne belt, kunne man sorn regel vinde
tihshutning tib at suenke vandstanden be
tragtehigt for at udvide engareaherne
hangs sobredden og genereht sanke
grundvandsspejbet i ornrfldet. Sàdanne
vandspejbssankninger bhev overordent
hg abrnindebige fra 1800-flrenes midte.

Vandkraft til elproduktion
En ganske modsatrettet udvikling bbev
sat i gang i 1900-itrenes andet arti. For 1.
verdenskrig var der abberede foregaet en
modernisering af en rakke af de storre
vandrnohher, sorn ved siden af eller i ste
det for rnobhehjubet havde fitet instalberet
en turbine tib produktion af ebektricitet,
dels tih husholdningerne i bandsbyen eb
her hele sognet, dehs tih at drive noghe af
de varker i mohben, sorn hige sit godt ebber
hettere kunne drives af el.
Ved andre vandmoller blev der ved
siden af opfort smfl nye ebwerker med
turbine figur 5.19, og nogbe steder er
stattede ehvarket sirnpebthen rnobhen,
fordi der kun var plads til en "fabrik"
ved vandhobet. Man havde ahtsit gjort sig
nogle erfaringer med vandkraftproduk
tion af eb, da den usikre forsyningssitua
lion m. h. t. kub og ohie under 1. yerdens
krig gay stodet til opforelse af de i
dansk samrnenhang store vandkraft
varker, vandkraftcentraberne: Hartevcer
ket ved Kolding, Tangeveerket ved Bjer
ringbro, Karlsgdrdevcerket ved Varde,
Dørslundvcerket ved Brande og Vestbirk
vcerket mehlem Horsens og Silkeborg. De
er ahhe opfort i itrene mehhern 1920 og

1924 og nogenlunde efter samrne mon
ster, og de medforte abbe forhohdsvis sto
re andringer i de handskaber, de bhev
bygget i, bb. a.opstod en rakke storre og
mindre nye soer.
Tangevarkets andringer er lettest at
overskue, for her anbragte man simpeht
hen en stor damning twers over Guden
fldahen, sit det 14 km lange vandreser
voir, Tange So, dannedes. Jorden og
dermed 6 gitrde og 40 huse bhev eks
proprieret, og man fik en faldhojde pit
9-10 m til brug for kraftvarket.
Ved Dorshund var det Skjernflen, man
-

-

Figur 5.19. Det vanddrevne elvrk i Brobyvrk fra
1906. Foto Lise Andersen.

-

-
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stemte op pit samme made, men i noget
mindre mahestok. Ved Vestbirk blev op
stemningsrettighederne til Gudenaens
vand overtaget fra Vestbirk Trikotagefa
brik, som bhev opkobt efter en brand i
1920, men ogsit her bhev der kobt og eks
proprieret jord tih de nye soer, som var
nodvendige for at f tilstrakkehige vand
mangder og en fahdhojde pa omkring
10 m ved werket.
Anlaggene i forbindehse med Karhs
garde omfattede en omhagning af
Grindsted-Varde A over en lang strak
ning og en opdamning ved dennes op
rindehige sammenhob med Hohme A, sa
der dannedes en so med en fahdhojde pit
3 m tih varket.
Mest kompliceret er konstruktionen
Figur 5.20. Hartevrkets
vandtilførsel. Susanne An
dersen original.
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ved Hartevarket, for der foregik de stor
ste andringer ganske hangt fra selve var
ket, idet man byggede en damning
tvars over Vester Nebel A godt 3 km syd
for Vester Nebeh og hedte vandet modsat
den oprindehige hobsretning tih den syd
lige ende af de tidhigere nasten afvande
de Donssoer og videre gennem Stahherup
So og en gravet kanah tih varket, hvor
man fik en faldhojde pa nasten 26 m
figur 5.20.
Vandkraftcentrahen pa Storaen ved
Hohstebro er en mindre og yngre efter
noler ill de store varker fra sa sent som
1942, et enkelt anhag af "Tange-type",
men hangt mindre i vohumen og med en
fahdhojde pa 5 m. Et andet af de baby
store varker er Byghohmvarket ved

e

Horsens, som bigger for enden af den
opstemmede Byghobm So. Det er samti
digt med Vestbirk og opfort af det samme ebselskab.
Det var forst og fremrnest handbru
gets interesser, ehvarkerne var i konfikt
med, og her fik man forhandlet sig tih

mi

i

sl< s

ones e

rette om en hosning. Lakse- og orredfi
skeriet i de store aer var af forsvindende
lihhe betydning og havde varet det i en
itrrakke. Den sidste af de store, faste fi
skegitrde i Gudeniten, Frijsenvold fiske
gard, var sithedes bhevet nedlagt allerede i
1915 sorn urentabel.

Vandhuller og damme
"Vandinger", gadekaer o.I.
I able landsbyer var der i aldre tid et elher
fere som regeh gravede gadekar cen
tralt i forhohd tih handsbyens gade ebler
den abne plads i midten, hvor kreaturer
ne kunne samles morgen og aften, for og
efter de havde varet drevet pa gras i
handsbyens overdrev figur 5.21. Gade
karet var forst og fremmest fahhes van
dingsdam, men kunne ogsa fungere som
branddam, som vaskephads for vogne og
andre storre redskaber mogvognene var
det dog bedst at vaske uden for byen,
og var gadekaret tilpas stort, kunne det
ogsit bruges lii ibhodsatning af pihevidjer
og hasselkappe ii! f. eks. fiskeruser ehler
siv og halm fib fetning af"simer" reb,
kurve, bikuber og sivsko, men ikke til
rodning af hor og hamp, for det gjorde
vandet udrikkehigt.
En del gadekar er i lobet af 1900-arene blevet reguleret og bar fret faste be
tonkanter og status som branddamme. I
de senere ar er en del af disse atter bhevet
fort tilbage tib deres tidligere udseende
tih gavn og glade for landsbyens beboere
og for plante- og dyrehivet.
I bobet afisar 1600- og 1700-arene
blev en del landsbyer, trods forbud, ned
lagt og jorden inddraget under hoved
gitrdene, og noghe handsbyer ophostes
heht ved udskiftning og udflytning i slut-

-

-

ningen af l700-arene. Ofte er et hibhe
vandhul i narheden af kirken, hvis
landsbyen havde kirke det sidste spor
aflandsbyen figur 5.22.
Ude i de vedvarende grasningsarea
ler, i overdrev og pit strandenge, mittte
man grave ehler uddybe vandhuhher, hyis
der ikke var tihstrakkebige naturhige
vandingsmuhigheder. Mange! pa van
dinger bar i et vist omfang hammet eh
ler forsinket udskiftningen og hegningen
af de tidhigere fahhes grasningsarealer
mellem landsbyer og garde, i hvert fahd
ses det ofte som begrundebse for at lade
tingene forbhive, som de var, i dokumen
ter fra midten og slutningen af 1700arene. Ahhigeveh higger der mange sma
damme, som er gravet, hvor det var mest
praktisk, pa strandengene sit hojt, at de
ikke blev overskyhhet af saltvand, og ofte
blev skehhene hagt, sit dammene kunne
bruges fra fere sider.
-

-

Rstofudvi ndi ng
Mange aktiyiteter i handskabet har efter
hadt huller, som efterhanden er blevet
fyldt af indtrangende grundvand og
overfiadevand, men de kan vare svare
at erkende som kunstige i dag, hvis man
ikke kender den aktivitet, der hit bag.
Endnu i dag kan storre vandfyhdte grave
i narheden af f. eks. tidligere teglvarker
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Figur 5.21. Gadekret i RefsVindinge ved Nyborg. Fra Friis 1935.

Figur 5.22. Skovsø i Ulkerup Skov, Nordvestsjb band. Søen er det tidbigere gadekr I
landsbyen Ulkerup, som bbev nedbagt ved udskiftningen i 1782, hvorefter bandsbytomten
og byensjorder bbev tibpbantet. Gadekret bbev "afgrøftet" og bS i mange Sr hen som eng i
skoven, indtib man i 1982 i forbindebse med et stormfabd frilagde bandsbytomten og af
brød grøfterne, sS der atter kom vand i gadekret. Foto Susanne Andersen.
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dog umiddebbart erkendes som gamle
hergrave, og de store soer i brunkulsom
raderne i Midtjyhhand fra 1940’erne er
vehkendte. Ogsa storre, gamle torvegrave
afsborer sig ofte ved deres regebrnassige
form. Udvinding af grus til storre anlag
efterhader ofte sit negative aftryk langt
fra anvendelsesstedet, sflbedes er en del
af soen ved herregflrden Aunsogflrd i
Vestsjalband sporene af en omfattende
grusindustri, som alherede i 1880’erne
bidrog ill opforebsen af de store jord

Oprindelse
Naturbig bavning
Tørvegrav/mose m. tørvegrave
Mergebgrav
Lergrav
Grusgrav
Stengrav/rabgrav
Brunkubsgrav
Kvgvanding
Gadekr
Branddam
Regnvandsbassin o.b.
Bundfaibdningsbassin
Fiskedam/ørreddam
Vandhub tib andehobd/andejagt
Andre gravede vandhubber
Opstemning
Fbynedsbag fra 2. verdenskrig
Andre/ukendt
I alt

varker i Kobenhavns nye befastning,
Vestvohden.
Mange steder i bandet findes kalkhob
dig jord, mergeh, af forskehbig geobogisk
oprindebse, sorn siden 1700-flrene er ble
vet brugt tih jordforbedring. I visse om
ràder i handet bit rnergehgravene tat, men
de feste steder er de blevet fyhdt op og
udjavnet og kan ikke bangere erkendes.
Hvor undergrundens kahk bigger tat pit
overfaden, er kalken bhevet brudt tib
mange forskelhige formith. Udvindingen

Antal

%

785
185
500
25
47

35,6
8,4
22,7
1,1
2,1

9
1
94
24
105
54
62
12
3

0,4
0,0
4,3
1,1
4,8
2,5
2,8
0,5
0,1

86
87
69
1
54

3,9
3,9
3,1
0,0
2,5

2.203

99,8

label 5.1. Vandhublers og v5domr5ders oprindebse. Statistikken er baseret p5 835 boka
biteter I Arhus Kommune 1980, 186 bokabiteter I Hammeb Kommune 1984, 127 bokabite
ter I Gabten Kommune 1982-83, 169 bokabiteter I Bibbund Kommune 1984, 252 bokabite
ter I Børkop Kommune 1980-81, 289 bokabiteter p5 ,rø 1979-84, 87 damme p5 Sydøst
abs og 85 damme i omr5det Reersbev-Skelbingsted p5 Vestsjlland 1988. Fog, upubb..
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har efterhadt store, vandfyhdte kratere i
handskabet med ganske sarhige vand- og
jordbundsforhohd.
Ahle disse forskeblige spor efter ud
vinding har sammen med de oven for
omtabte gravede vandhuhler, de udrane
de moser og sumpomrader og de mere
ehber mindre tihgroede og maandrerende
vandbob, medfort at handskabet indtib
bangt op i 1800-flrene var hangt mere
"vitdt" end i dag. Og sehvom store vad
omrader efterhitnden bhev torlagt for at
overga tih dyrkningsikker handbrugsjord,
var der fortsat indtih midten af 1900itrene mange vandhuhher pa de dyrkede
areaher. Tabeh 5.1 viser eksempber pa
vandhuhhers oprindehse fordeht pa en
rakke typer.
Den starke tihbagegang for vandhub
ler, moser og enge fra shutningen af 1800-

200
=

160

t

120

:3

80
40

1870

1900

1930

1960

Ar
Figur 5.23. Tilbagegangen for vandhuller I fire
forskellige pravefelter 5 4 x 4 km. Efter Agger
et al. 1986.

arene kan ihhustreres af figur 5.23, hvor
udviklingen i et antal provefelter pit 4 x 4
km er fuhgt pa kort fra 1870 tih 1980.

Andre anvendelser af søer og vandhuller
Soerne bar ud over de mange tydehige
spor, der er omtaht ovenfor ogsa gemt
pa oplysninger om noghe af de mader,
man tidligere brugte dem pa, som ikke
bar efterhadt sà khare aftryk i bandskabet.
Soernes bundsedimenter fungerer nem
hg som "arkiv" for bade soernes egen
historie og for det omgivende landskabs
i form af afejringer, der kan "hases" af
geohoger og pahaobotanikere se ogsit
side 62.
-

-

Rødning af hamp og hør
Hor og hamp dyrkedes bb. a. ill fremstil
hing af barred, trend tih vavning sammen
med andet materiahe, garn tih fiskenet og
binding af meget andet og ill reb, men
fremstibbingen var komphiceret og bang
yang og indebar bh. a., at phanterne efter
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host, torring og bundtning skulle "rod
nes", dvs. enten henhigge pfl jorden og
udsattes for dug og regn i et par mane
der ellen mere almindeligt nedsan
kes i vand i et par uger, hvorved stang
hernes traagtige dehe bhev opbhodt og gik
i garing og kunne fjernes ved den efter
folgende "brydning". Processen gik hur
tigst, hvis vandet var bunt, og stanken
mfl have varet voldsom en varm sen
sommendag.
Der er ikke mange fysiske levn efter
og skniftlige oplysninger om hor- og
hampedyrkning og -tibberedning i Danmark i aldre lid, og man kan let fa det
indtryk, at horharred overvejende bhev
importeret og var forbeholdt overkhas
sen. Det er dog nappe sandsynligt, da
dyrkning af bade hamp og hon bar ya
-

-
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net abmindehig j yore nabolande, inkh.
det tidhigene danske omritde Skitne.
Fund af fro viser da ogsa, at hon og
hamp han vanet kendt her i handet i
hvert fahd siden vikingetid. Dansk khima
og jordbund en vehegnet til disse afgro
den, men de kraver god godningsknaft,
og Danske Lov fra 1683 sigen da ogsfl i
tredje bog, som omhandler bondens
fonhohd tih bh. a. hernemanden, henunden
hvad ban bon dynke af humhe, phante af
traer o. 1., at enhver bonde, som besid
den en he! gand, arhigt skah sa en skappe
hampefro. Hvis ban ikke gon det, skal
han bevise over for godsejeren, at hans
jord ikke egnen sig tih det.
Bestemmebsen hanger fonmentlig
sammen med, at hamp og hon var meget vigtige mateniahen i datidens samfund. Ud oven tih neb og garn bhev det
brugt fib sejldug og sakkebarred, og sa
danne pnodukter mit den i en handels
og sofantsnation som den danske have
vanet god efterspongseh pit. I lensnegn
skaben og udstynshisten fra faden fore
kommen da ogsit mange indkob af
hamp og hon.
Hen kommen pahaobotanikenne os ill
hjahp, hvon de sknifthige kibder ikke en sa
ophysende. Den en i fere fynske soers
bundsedimenten fundet debs pollen, dehs
froskallen af hamp og hon. Det kunne
tyde pit ikke blot dynkning i soernes
nainhed, men ogsfl pit, at soerne han va
net bnugt tih nodning af phanterne. Anbej
det med at analysene mateniahet en ikke
fardigt, men det sen ud ill, at hor- og
hampedyrkning og nodning i soenne gan
tilbage til den yngne del afjernahdenen.
Hen han fysiske spor i soerne altsa givet
oplysningen, det vilbe have varet yanske
bigt at fit pit anden made.

Sømergel
Isar i det rnidtjyske sohojhand, hvon jonden en sandet og mager, bar den i 1800flnene og indtib 1. vendensknig varet gra
vet store mangden "somengeh" fna bunden af Mosso, Salten Langso, Gudenso,
Sihkebong Langso og Hinge So, bitde i
form af kahkafejninger fna mushingen og
sneghe og fna knansnahalger Garner
1981. Man gravede fna flydebroen fast
gjont fib pale i sobunden og sejhede ha
sten md tih handmandene hangs kysten i
stone pramme med dobbeht bund, sit
vandet kunne pumpes ud, eftenhanden
som det lob fra mengehhasten.

Is til køling
Nan soennes vand om vintenen fnos tih
is, skar man tidhigere isen ud i stone
blokke, som sà kunne opbevares pakket
i balm og andet isolenende mateniahe i
ishuse ellen iskaldne. I mange henne
gàndshaven, ikke alt for hangt fna kok
kennegionenne, bigger den endnu et sà
dant ishus ellen en iskahden. Ofte van

Figur 5.24. Ishus af form som afrikansk hytte, Lise
lund. Foto Susanne Andersen.
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huset ellen kabderen bygget md i en
gravhoj, ellen en ny hoj van kastet op
over huset og udfonrnet med sneglegang
og tnapbantning, som kunne skygge pit
jordhojen figur 5.24. Isen tog man
gerne fna soerne i parken, og den kunne
hohde sig tib bangt hen pa sommenen,

hvis man van omhyggebig med opbeva
ningen. Indtil kolernaskinens opfindehse
i slutningen af 1800-àrene van soennes is
den eneste mubighed for kohing i den
varme itrstid. I Kobenhavn là den fere
isvarken ved Soenne, sorn skan is ogsfl tih
industnifonmflb.

Nyt vand i gamle søer
Eften jondbnugets sejrsgang gennern det
danske landskab siden de stone handbo
reformer i sbutningen af 1700-itnene og
begyndebsen af 1800-flnene med torbagte
soen, udnettede flen og en vis monotoni
sening af handskabet tib fohge og i be
gyndebsen uden mange indvendinger
fra andre intenessenten i bandskabet en
udviklingen vendt i slutningen af 1900itnene. Natur- og fnihuftsorganisationer
og pohitikene fandt sammen i et onske
om, at den skuhhe vane plads tih andet
end land- og skovbnug i det itbne dan
ske landskab. De vohdsomme probherner
med udledning af naningsstoffen som
tidhigere havde vanet en mangelvare,
men nu van blevet et overflods-pno
blem tih hay og Ijonde skabte ydenhi
gene grobund for onsket orn at genska
be nogle af de opfangnings- og bund
fabdningsbassinen, som soer ogsA jf.
ovenfor om bundsedimenter ban fun
geret som.
Nogle af de soen, den blev torbagt isan
i 1800-flnene, van rebativt bette at fyhde
igen, dels kunne man anvende de veb
provede metoder fra tidhigene med at
forhoje udhobstansklen, debs kunne man
standse udpurnpningen af tillobende og
indsivende vand. Mange steder van de
torvelag, den havde givet god engbund i
torbagningens fonste itr, "brandt sam-

-

-

-
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men" ved udtonning og dynkning og hay
de sat sig op tib flene meter, sà det eften
hflnden var vanskebigt at holde areahenne
tome ved pumpning. Ydenmene van in
vesteningerne i anbag forlangst afskrevet
skattemassigt, sà for mange ejene bhev
det nasten en lettebse at kunne salge
hodderne i de tidhigere soer tih stat og
amten, sorn sfl kunne "natungenoprette"
soerne.
Adgangen til at foretage disse nye
indgreb for at genskabe natun bbev givet
med naturfonvabtningsboven i 1989, hvis
bestemmelsen senene indanbejdedes i na
tunbeskyttelseshoven fra 1992.
Højby Sø i Nordvestsjalband bhev det
forste store naturgenopnetningsprojekt.
Soen van, sorn mange andre pa egnen,
afvandet i slutningen af l800-anene,
men den havde allenede higget planer orn
et pnojekt nasten 100 an tidhigene. Op
rtndebig van soen en havarm med udhob
mod nond, og i den tidhige middehabder
han fanvandet muligvis varet sejlbant,
hvilket kan fonkhane den rneget store kin
ke i handsbyen Hojby. I nondenden af
soen higgen en tidhigt rniddehaldenhig
bongruin pfl en naturhig banke, den bar
varet nasten belt omflydt af vand i bor
gens funktionstid.
Afvandingen af soen blev ahdnig fuld
standig, for ogsfl her satte bunden sig op
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Figur 5.25. Højby Sø efter genskabelsen I 1990’erne. Foto Jan Kofoed-Winther.

til 1,5 m i takt med udtonningen, sit area
herne egnede sig bedst tih grasning og
hosbet. I begyndebsen af 1980’erne be
gyndte man at tale om at andre forhol
dene. I bobet af 80’enne fik kommune,
amt og stat pnojektet udfonmet, fik op
kobt pubjejond, sfl ejenne kunne fit erstat
ningsjord for sobundspanceblennes i alt
40 ha og skrantaneahernes 20 ha andet
steds, og omsiden, i 1990, kunne purn
pen sfl standses. Soen bhev huntigt vand
fybdt, og i de fohgende fln en vandet steget
yderhigere, sfl soen nu en en "nigtig" so

med en dybde pit op ii! 3 rn. En handska
bebig helbed en genskabt, handsbyen big
ger alien ved vandet til glade for beboe
re og besogende og for dyne- og plantehi
vet figur 5.25.
En hang rakke storne pnojekter af
samme karakter gennemfones i disse an
af staten, amtenne og kommunenne i
sarnanbejde med jondejerne, og det dne
jer sig i de feste tilfabde om at "git bag
bans", dvs. at genskabe forhold omtnent
som de van, for de stone afvandingpno
jektens tid.
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Genskabelse af vandhuller
En del gamle vandhuhher og damme
oprenses i disse an og genskabes som
vandfyhdte oasen for phante- og dynehi
vet i agenlandet. Den bhiyen ogsa gnavet
nye vandhullen, hvon den ikke han vanet
vandhuhher for. Tihskudsondningen og
mubigheden for at kunne fohge den na
turhige udvikbing i et sitdant nyt "na
tunomnitde" gon det attnaktivt for
mange jordejene at etabhene vandhulhen.
Jagtintenessen spiller ogsit en nolle i
denne sammenhang, sehvorn natun- og

mihjofohk ikke sen med venlige ojne pa
egenthigt andehold i vandhulhenne se

side 213.
Geneneht bor den udvises tihbagehoh
denhed med opnensning af gambe, end
nu fuglige vandhuhhen, fordi de som tidhi
gene navnt i denes bundsedimenten kan
indehohde vasenthigt mateniabe tih behys
ning af tidhigene tidens landskab, vegeta
tion og udnyttelse. Anhaggehse af nye
vandhullen en i den sammenhang mm
dne pnoblematisk.

Nutidens fjerne søer
Offenti ighedens
konfliktfyldte interesser

for sanhigt sjahdne ellen truede arter. I

Mange soen en i dag omfattet af fnedning
eften naturbeskyttehseslovens bestem
melser. Ofte udgon soenne kernen i hand
skaben, sorn gennem de seneste ca. 100
itn en blevet betnagtet som sanhigt vandi
fulde, smukke, nomantiske ellen pit anden mitde bevaningsvandige, og de en

gang tih omnaderne og fardseh pa soenne

denfon som udtnyk for offenthighedens
interessen blevet fredet mod tihstandsan

i stigende omfang private ejene til at
"frede" denes soen ellen denes debe af so

dningen figun 5.26.

breddenne mod offenthighedens adgang
ved fuhdt hovhigt at nedlagge eksiste

den fonbindehse kan offentlighedens ad-

Det dyne- og phanteliv, den knytter sig
fib soenne, blev i fredningennes banndom
i begyndehsen af 1900-itnene sjaldent
fnemhavet, det van i hojene grad band

skabsfonmen, udsigten oven soenne og ad
gangen tih omnaderne, man onskede at
bevane uandnet af bebyggehse, nastofud
nyttelse, opdynkning o. 1. Med den stadig

mere tnangte situation for plante- og
dynehiv i det abne hand og den ogede
ovenvitgning af fonholdene, en den en
tendens ill, at nye fnedninger gennernfo
nes ud fna et onske om at beskytte leve

yilkanene
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ses som uonsket.

Sari nteresserne
øget eftenspongseh pa attraktive ejen
domme og jagtomnitden og de hoje pni
sen, den betabes for sitdanne omnitden, fan

-

-

nende private mark- og skovveje, den fo
nen fil og langs sobnedderne.

Hvis disse tendensen fitn by at anbejde
i samme uhehdige netning, nemhig mod
at gore soenne tih omnitden for de fit, vil
ahmindebige danskeres adgangsmulig
heden til disse penlen i handskabet blive
fonninget. Fna at vane smukt og nyttigt
vand, den bhev bnugt til en hang rakke

fonmitl af stone dele af befolkningen, en
soenne i dag for de fleste mennesken pit
vej fil at blive noget, man kun kan be
tnagte pit afstand: nok se, men ikke none.

Figur 5.26. Tystrup-Baveisesøerne, kernen I et stort, fredet omr5de p5 Sjeiland.
Foto Ole Mailing, Skov og Naturstyrelsen.

6. Planktonlivet i de frie
vandmasser
Livet i søerne udfolder sig bade i vandet
og pa bunden figur 6.1. De mikrosko
piske bakterier, alger og dyr i de frie
vandmasser danner søernes plankton.
Som hovedregel er planktonbakterier
mindre end 2/1000 mm, planktonalger
ne under 0,2 mm og dyreplanktonet un
der 2 mm.
Organismernes svommehastighed er
som tommelfingerregel 10 gange deres
kropskngde pr. sekund, sâ deres egen
bevgelse er hue i forhold til vand
strømmene. Planktonorganismernes po
sition er derfor i høj grad bestemt af
vandets opblanding og strømning. Men

i stihle perioder, i smà damme ehler pa
store dybder i søer, hvor vandbevgel
sen er ringe, kan dyreplankton og
mange planktonalger dog i høj grad be
stemme deres egen position i vandmas
sen. Fisk og cm-store hvirvelløse dyr le
ver ogsâ frit i vandet, men de har flere
krfter og kan selv opsøge de foretrukne
steder, selv nàr strommen er strk.
Bundens organismer kan enten leve
løst tilknyttet eller fastheftet til overfia
derne. Alger, mosser og forskehhige smA
dyr kan sidde fast pa sten og større
planter. Mikroskopiske alger lever pa
snart sagt alle overfiader, selv pa smà
Temperatur
0.

P.

Rørsump

2O

--

Vandskudsplanter

Flydeblade
Undervandspla nter

Figur 6.1. Snit gennem en sø, der viser de frie
vandmasser, den dybe barbund, og de forskellige
planteblter angs bredden. Kurven til højre viser

temperaturen ned igennem vandsøjlen. Efter
Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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sandkonn og herpantikben, bane den en hys
ill stede. Baktenier voksen pit ovenfaden
ne af nasten abbe panfikher og pit bevende
og dode alger, planter og dyn.
Baktenier og encebhede dyr af forskel
lige typer lever ogsit nede i sehve bunden,
hvon denes position og antah afhangen af
ihtforhohdene, den stofmangde, de kan
udnytte, og fihstedevanelsen af byttedyn
og novdyn. Bhandt de cm-stone hvinvehho

se dyn som insektharven, knebsdyn, mus
linger og onme athangen positionen i
bunden ogsit af ihtfonhohdene, men disse
stonne dyn kan sehv pitvinke mibjoet ved at
grave gange og pumpe ihtholdigt vand
gennem dem.
De stone nodfastede planter udnytter
sitvel bunden som vandet, idet de stikken
nodderne fene cm ned i bunden, mens
stanglen og blade vokser op i vandet.

Vandfasens og bundens rolle i omsaetningen
Det en logisk, at vandfasens og bundens
relative betydning i soennes stofomsat
ning athanger afdybden figun 6.1. I
havvandede soen med en middehdybde pit
1 m findes den i gennemsnit blot 1 m3
vand over hven m2 af sobunden. Bakteni
ennes antal og akfivitet en ofte tusind
gange stonne pr. vobumen i sedimentets
ovenfladelag end pn. vohumen i vandet. I
den ovenste mm af sosedimentet vih bak
teniennes aktivitet denfon vane hige sit ston
som i den 1 m hoje vandsojle ovenoven.
I dybe soer med en middehdybde pit
10 m stitn den i gennemsnit 10 m3 vand
oven hver m2 af sobunden. Hvis fonhol
det mehhem bakteniennes aktivitet pn. vo
lumen sosediment og vand en som
navnt ovenfor, vil denes omsatning i
den overste mm af sobunden blot vane
1/10 af aktiviteten i den 10 m hoje vand
sojle.
Den en imidlertid et andet fonhold,
som i en havsiandet so vih oge sobundens
nolle i fonhold tih vandfasens og om
vendt mindske den i en dyb so: det ned
synkende onganiske mateniahe. I den lay
vandede so kan planktonorganismerne
og de onganiske pantiklen huntigt synke
ned pfl bunden pga. den korte vej. Stof
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fet nitn denfon ned tih sedimentet, mens
det stadig bar en hoj kvabitet og huntigt
kan omsattes. I den 10 m dybe so en
stoffet hangene tid undervejs, hvonved
det lettest omsattelige stof ahhenede en
blevet udnyttet af baktenien og dyn i van
det. Det stof, den nitr ii! bunden, en denfor svanene at omsatte, sit nedbnydning
en gitr meget hangsomt. En del af det tih
forte onganiske stof buyer tilbage som
en yang tihvakst i sobundens sediment
hag.
Dybden en ogsit vigtig for plantennes
nohhe i soenne. I lavvandede soen kan de
nodfastede planter kobonisere hele bun
den, fonudsat hyset nitn derned. Nitn
plantenne voksen op til ovenfladen i den
havvandede so, kan de ogsit udfylde en
ston del af soens vandvohumen. Henved
kan phantenne hamme phantephankto
nets udvikhing ved at skygge for lyset og
optage naningssahte fna vandet. Planter
nes by danner ogsa en ston ovenfade
som hevested for miknoskopiske onganis
men og storre flencehhede dyn. I dybe soen
en phantenne denimod begnansede til de
mest lavvandede afsnit langs bredden,
og de kan umuhigt vokse op og udfyhde
en stor del af soens vandvolumen, hvor

P

for denes pitvirkning af andre onganis
megnuppen og denes noble i den sambede
ornsatning bliven tilsvarende mindre.
De flencellede hvirvehhose dyn lever
ofte i stont antah pit sobunden. Sitdanne
smitdyn stitn for en stor del af den samle
de dynepnoduktion i havvandede soen,
mens dynephanktonet tih gengald spiller
den stonste nohbç i dybe soen. Visse smit,
havvandede soen han tatte bestande af
dyniske svampe og muslingen pit bun
den. Begge dynegruppen filtrener vand og
fjennen phanktonorganismenfna det. Isan
dammushinger og malenmushingen kan
udvikle stone bestande i bavvandede soer,
og de kan filtnene hehe soens vandvohu
men i bobet af en peniode pit fra en dag
til en uge boks 7.3. Henved holder de
phanktonmangden i vandet nede, og
hehe soens omsatning og dynehiv dikte
nes af mushingebestandenes udvikhing.
Det samme fonhohd kenden man fna hay
vandede fjonde med tatte bestande af

Figur 6.2. Planktonalger og rørsumpsplan
ter f5r stigende betydning I søernes om
stning med øget nringsrigdom, mens
undervandsplanternes rolie falder pga.
uklart vand. Efter Sand-Jensen 1980.
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blitmushingen ellen sandrnushinger, som
ogsit aden det meste dyne- og plante
plankton.
Eutnofieningen og soennes aneah pit
vinker nollefordehingen melhem onganis
menne i vandet og pit sobunden. Med
stigende eutnofiening opnàr phanktonah
genne nembig en fondeh, fondi de isan be
gunstiges af et hojt naningsindhold i
vandet. De kan udskygge rodfastede
planter og mikroahgen pfl bunden, som
sjabdent en begnansede af naningsstof
fen. Sedirnentets baktenien udfoner nem
hg en intensiv nedbnydning af det orga
niske stof, og de fnigjorte naningssalte
opbyggen en hoj koncentnation i pore
vandet mellem sedimentpanfiklenne.
Plantennes nodder kan oven i kobet afso
ge sedimentet til betydehig dybde. Sit eu
trofieningen ogen plantephanktonets pro
duktion i vandmassen, mens bundphan
tenne bliven skygget ud figun 6.2.
I naningsfattige soen en situationen

Fytoplankton
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den omvendte, idet bundplanterne dna
ger fondeb af at kunne afsoge sedimentet
for naningssahte i mange cm’s dybde,
mens phanktonahgennes udvikbing i
vandmassen en starkt begnanset af tib
gangehigheden pit naningssahte.
Soaneahet pitvirken ogsit rohleforde
lingen mebbem vandets planktonahger og
bundens rodfastede planter. Vindens
omnorende kraft stigen jo hangene vej,
den kan blase hen oven en soovenfade. I
store soen en den denfon storre sandsyn
highed for, at rodfastede planter beska
diges af strom og bolgen. Med oget aneal
oges samtidig sandsynligheden for op

-

hvirvhing af sedimentet, og det benigen
vandrnassen med onganisk stof og na
ningssalte, sà akfiviteten af miknoahgen
og baktenier i phanktonet stigen. Som fob
ge af mekanisk forstynnelse ban de rod
fastede planter og bunddynene vanske
higt ved at opbygge stone bestande i den
ustabihe sobund, hvis overfade hyppigt
bliver hvinvhet op i vandet. I den lavvan
dede Anreso sker den eksempehvis op
slemning af bundrnateniale pa mange af
itrets dage, blot vindstyrken ovenstiger
hitrd vind. Bunddyrene en denfon fittabhi
ge pit den itbne bund i Anneso, sehvom
dynenes fodetihgang en ston.

Miljøet for sm og store organismer
Med en hojde pa 1,5 tih 2,0 m lever vi
rnennesken i en venden, hvon vi opfatten
og neagenen pit objekten og fanomenen,
den udspilhen sig i storrehsesomnfldet fra
mm tih km. De fleste mennesker en denfor ogsit mest opmarksomme pa orga
nismer, den mitler fra nogle mm Ill rn og
kan ses med det bbotte oje. Den findes
imidhentid en rig mikroskopisk venden af
encelbede ellen fitcehhede organismen, den
vanienen i storrebse fna mm til mikrome
ten en milhiontedeh m. De vigtigste mi
knoskopiske onganismen omfatter bakte
nier, fotosyntetiske cyanobaktenier bha
gronahger, mange grupper af en- ellen
fitceblede alger, encelbede dyn pnotozoer
og smit flencebbede dyr, hvoraf mange en
vist i kapitlets ibhustnationen.
Vi tanker normaht ikke pit, at stonrel
sen en meget afgonende for, hvorhedes
onganismerne oplever omverdenen. Men
alene den ninge stonnelse betyden, at mi
knoonganismer oplever det orngivende
vand og knafterne i vandets bevagehse
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meget anderledes end os og andre stone
onganismen. Miknoonganismenne opheven
vandet som meget tyktfydende viskost
omtnent som sinup, den khaben sorn en
kappe til deres ovenflader. Det skyldes
ganske enkelt, at vandets evne tih at
hange sammen i smit pakker stiger desto mindne mithestokken en. De stone or
ganismer vil i hangt hojere grad bhive pit
vinket af store hvinvler, den fohger en
kaotisk vandbevagehse turbulens. Sit
danne hvinvlen don gradvist ud I smfl di
rnensioner pa mm ellen mindne, fondi de
oploses af vandets viskositet, den netop
fitn smit vandpancehher til at hange sammen. Store organismer vil derfon manke
turbulensen, mens smit onganismer ikke
marker den.
Mikroorganismer trakker som
navnt afsted med en trag vandkappe
omkning sig, nitr de svornmen gennem
vandet. Til gengald marker de sit ikke
stone fonskeble pit sfilbestitende vand og
vand i knaftig bevagelse. De netningsbe
-

Planktonlivet i de frie vandmasser

stemte vandstnomningen, den en sit vigti
ge for storne organismen, opheven de smit
organismen ikke, de fohgen bane med orn
givet af denes smit vandparcebhen. Dette
fonhold bar en nakke vigtige konsekven
sen. Det en vandets gnidning mod over
faden af mikroonganismen, som bestemmer modstanden mod svomningen.
Det en derfon hige meget for svomrneev
nen, om miknoonganismen en strombine
formet ellen ej. Hvis gnidningsmodstan
den skab mindskes, en det faktisk bedst at
vane kuglefonmet, fondi kuglen af able
mubige objekten ban det mindste ovenfla
deaneab i forhold tih vohumen. Men gene
nelt en fonmen ikke nan sit afgorende for
svomningen i miknoskaha, som svom
ning i makroskala bbandt fisk.
Nitn fisk svommer, en det tryktabet fna
snuden til halen, som isar over modstand mod svomningen og skaber trak
ket i fisken figun 6.3. I det tihfabde en det
vigtigt, at snudeaneahet en bible, og fisken
en tonpedoformet, sit vandet glider glat
og negelmassigt omkring huden og dan
nen sit fit hvinvben sorn muhigt. Gode
svornmere som haks, belt og onned, den
ophohden sig i de itbne vandmassen og
eventueht fonetager gydevandninger til

Figur 6.3. Mange fisk har en torpedoagtig
form og udsttes derfor kun for et iiiie
trk, nSr dyret vender snuden mod strøm
men. Trykket er størst p5 snuden og mindst
p5 siden af dyret, hvor vandets øgede ha
stighed skaber et undertryk. Kun en del af
trykket p5 snuden genopst5r ved halen, fordi noget af strømenergien g5r tabt ved van
dets friktion mod fiskens overflade. lrykta
bet fra snude tii hale skubber fisken bag
ins. Omarbejdet af Sand-Jensen 2000a
efter Vogel 1994.

havet, en stromhinefonmede for at kunne
svomme huntigt og hangt uden et for
stort energifonbnug. Standfisk, den lever
pit bunden ellen inde mebbem pbanterne,
kan godt tihhade sig at vane mere pbumpe.
Da de viskose knafter domineren
bbandt rnikroorganismenne, bhiven de
ogsit stoppet af vandet i samme sphitse
kund, som denes svommebevagelse op
boner. Nitr bevagelsen starter igen, en
onganismerne oppe i fuhd fart pit samme
sphitsekund, fordi de han sit hibbe en masse
at accelerene op. Fisken kan denimod gli
de bangt gennern vandet, efter at svom
mebevagehsen en ophort, og det tager et
stykke tid for fisken at accelenene fna hvi
he op i fuld fart.
Mikronganisrnenne shaben som navnt
nundt pit en vandkappe, den en ston I for
hohdtib denes egen stonrebse. Det betyden,
at miknoorganismernes bevagehse afslo
nen sig et godt stykke ud i vandet. Dette
"skyggebilbede" i vandet kan godt vane
storre end sehve onganismen. Denfor kan
novdyn fobe byttets tilstedevarebse i bety
dehig afstand fra byttet og uden direkte
at none ved det. Tih gengahd kan det vane
svant at komme tat pit byttet og fange
det, fondi det skubbes yak af vandbaget

Vandstrøm

>

ci
c
V

0

5I-

>

O

Co

ci

z

117

Seer - en beskyttet ndturlvp

mehlem novdynet og byttet. En muhighed
en at spninge md pit byttet med et stort
hop, hvon bevagehsesenergien en sarhig
ston under hoppet, sit vandhaget skubbes
bont. Det sen man, nitn novvandhoppen,
novdafnien og fiskeharven eften et knaftigt
slag med bagknoppen snapper det ud
valgte bytte.
Pit tihsvanende mitde betyder de visko
se forhohd, at det en svart for dynephank
tonet at filtnene de sma phanktonahgen fra
vandet i en javn strom. Det svaren lidt
ill at si rosinen fna stiv sinup gennem et
donslag ellen at fiske rosinenne op fra si
ruppen med pinde. For dafnier og vand
lopper en problemet at opnit kontakt

Figur 6.4. Opbygning af
flitret hos en dafnie. Den
øverste rkke viser bryst
iemmer nummer 2 tii 5,
hvor isr 3 og 4 danner
filtret. Nedenunder en
skitse af et tvrsnit gen
nem dafnien med bugen
opad, ryggen nedad og
bagenden mod betragte
ren. A/B: Lemmerne be
vges fremad og vand
suges md i filtrerings
kammeret pilene. C/D:
Lemmerne bevges tilba
ge, og vandet presses ud
gennem de fine børster,
som danner nettet, og
forsvinder derefter ud tii
siden. CA: ryghngt to
klappet skjoid; L3 og L4
er brystiemmerne nr. 3 og
4, de fine prikker er bør
ster p5 brystiemmerne.
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melbem de enkelte algeceller og de fine
bonsten pit knops- og mundlemmer, som
danner fangstnettet. Fonskenne menen, at
filtrenende dafnien dannen et fangstkam
men ved knopslemmennes bevagehse,
hvor vandet under tryk presses ud gen
nern nettet, den afgnansen kammenet fi
gun 6.4. Herved skabes den kontakt
mehhem ahgenne og de enkebte borsten,
som en anbnagt med en indbyrdes af
stand pit blot 1-3 miknometen. Hos fiht
nerende vandboppen bevages lemmerne
omkning munden ved en shags flikfak
bevagelse, hvon det viskose vand skub
bes tih side for at opnit kontakt mehhem
ahgerne og bonstenne pit hemmerne.

B
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Planteplankton
Plantepbanktonet udgon en utnolig vane
net samhing af en- og fitcelhede blitgron
alger cyanobaktenien og egenthige alger.
Ved fotosyntese kan de producene en
meget ston del af det onganiske stof i so
enne. Henved hevenen de byggesten og
enengi til den videne omsatning I fode
kaderne.
Blitgnonalger kabdes ogsit cyanobakte
nier, fondi de en baktenien uden kenne og
indne onganebhen prokaryoter, figun 6.5.
Blflgnonalger en blandt de tidhigst udvik
hede organismen pit Jonden. Den en sikken

Figur 6.5. Prokaryoters
A og eukaryoters B
opbygning; indsat euka
ryot ceile I samme m5lestok som den prokaryote celle. Tegning Poul
Vagn Jensen.

dokumentation for blitgnonahgen i 3,55
mibhianden itn gamhe afejninger. Med nye
fund pit Gronland skah tiden rnitske stihhes
helt tilbage til 3,8 milhianden itn ud af Jondens sambede alder pit 4,6 mibliander itr.
De egenthige alger figun 6.6 omfatten
bb. a. gnonahgen, gulahgen, kiselahgen, dino
flagehlater, nekyhalger og ojefagelhaten,
sorn hven isan dannen deres egen storne
slagtskabsmassige enhed. De en ahhe eu
karyoter, hvilket vih sige, at de ban en cel
lekerne og selvstandige kbonophasten,
hvoni fotosyntesen foregitn. Og de ban mi

A

DNA’s
fasthftning
tii membran

Celievag

DNA I mem
brankidt
kerne

Endopiasmatisk
retikuium
B
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Figur 6.6. Mikroskopiske pianktonaiger fra danske søer inden for forskeiiige grupper. Bi5grønaigerne Microcystis med ceiierne i fiiesgeié 1, Aphonizomenon med trSdene sam
iede i tenformede bundter 2 og den tr5dformede Anabaena 3. Dinofiageiiaterne fure
aigerne Gymnodinium 4 uden vgbekidning, Peridineum 5 og 6 og Ceratium 7 be
kidt med ceiiuiosepiader. Dc chiococcaie grønaiger Ankistrodesmus 8, Pediastrum 9
og Scenedesmus 10. Dc voivocaie grønaiger Chlamydomonas ii, Pandorina 12 og Eu
donna 13. Kiseiaigerne Stephanodiscus 14, Fragilaria is, Astenionella 16, Synedra
17 og Attheya 18. Guiaigerne Synuna 19 og Uroglena 20. Fra Nygaard 1945.
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tokondrier, hvor den i1tkrvende ener
giomstning foregâr. Men indbyrdes er
de meget mere forskellige end de fierce!
lede grønne landplanter: mosser, ulve
fødder, bregner, padderokker og blom
sterplanter. Landplanterne er nemlig en
videreudvikling af blot en enkelt gren af
fiercellede ferskvandsgrønalger, der er
placeret tet pa de sákaldte kransnäla!ger.
Man ved flu med sikkerhed, at de eu
karyote celler hos alger, planter og dyr er
udvikiet ved samarbejde symbiose me!
lem bakterier og blâgronalger cyano
bakterier; Van den Hoek et a!. 1995.
Man har ikke endeligt afidaret, hvordan
cellekerneri er dannet. Nogle mener, at
det er sket ved indfoldning af den mem
bran, der omgiver cellen, mens andre
tror pa en symbiose mellem to celler,
hvoraf den ene part har dannet kernen,
og den anden part har dannet resten
omkring kernen. Derimod er man enige
om, at kloroplasterne oprindeligt har
vret selvstndige blâgrønalger, som er

Hoveclçjrupper
Blgrønalger* cyanobakterier
øjeflagellater*
Dinoflagellater
Gulalger Chryso ÷ Synurophyceae
Kiselalger
Gulgrønalger*
Grønalger*:
Chloro + Prasino + Ulvophyceae
Charophyceae
Blad-, lever- og tørvemosser
Ulvefødder
Bregncr
Blomsterplanter

de INC vandmaser

blevet dt af en anden organisme ver
ten, men har levet videre inde i denne
og efterhãnden udvildet et integreret
samliv. Mitokondrierne har ogsá oprin
deligt vret selvstndige, iltkrvende
bakterier, der er blevet dt, men har
overlevet og udvildet et tt samarbejde
med verten. Man kan spore oprindel
sen, fordi bade kioroplaster og mitokon
drier indeholder rester af deres eget selv
stndige arvemateriale DNA fra en
tidligere selvstndig tilvrelse. DNA’et i
kioroplaster og mitokondrier udviser
som forudsagt et tat slgtskab med visse
nulevende arter af henholdsvis blágron
alger og iltkrvende bakterier. Populart
kan man sige, at det genetiske fingeraf
tryk i kloroplasterne ligner fingeraftryk
ket i disse nulevende blâgronalger.

BIgrønalger
Blâgrona!gerne omfatter i alt 1.500 arter
med de 1.350 i ferskvand tabel 6.1. Ar
terne varierer kollosalt i form. Nogle be

Ferskvand

Alle kendte arter

1.350
1.020
200
1.000
5.000
550

1.500
1.050
2.000
1.300
10.000
600

2.520
12.400
1.000
70
94
1.000

3.720
16.220
22.000
1.228
8.400
250.000

label 6.1. Antal kendte arter af fotosyntetiske organismer i ferskvand og tilsammen i
de forskellige miljøer p Jorden. Hovedsagelig ferskvandsgrupper er markeret. Sammen
stillet af Falkowski og Raven 1997.
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Figur 6.7. Blgrønalger. Microcystis A har adskilte celler en fllesgelC, som buyer
op til 1 mm i diameter. Anabaena B er trdformet og har tykvggede heterocyter
med kvlstoffiksering mellem cellerne med normal fotosyntese. Foto Biofoto/ Aksel
øye.

star af enkelte kugleformede celler med
en diameter pa blot 1 mikrometer
1/1000 mm. Anabaena-arter danner
lange, lige eller snoede trade pa op til et
par mm i lngde figur 6.7. Andre arter
bar cellerne anbragt i ét plan som i en
mikroskopisk plade. Endelig danner Mi
crocystis- arterne en f1lesgele, der kan
indeholde over en million celler og male
op til 2-3 mm i diameter. Anabaena- og
Microcystis-arterne er byppige i n
ringsberigede eutrofierede søer, og de
danner ofte vandblomst i stille, varme
perioder om sommeren. De er frygtede,
fordi der findes giftige stammer, der kan
fremkalde fiskedod og hudirritation hos
badende boks 6.1.
Blagrønalgerne bar ofte en blagrøn
farve, der stammer fra deres fotosyntese
pigmenter. De indeholder klorofyl a
bladgrønt, pbycocyanin blat og phy
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coerythrin rødt. Den blagronne farve
skyldes, at cellerne normalt indeholder
mere af de grønne og bla pigmenter end
af det røde. Lysudnyttelsen foregar i
membraner, der bar indlejret klorofyl,
mens phycocyanin og phycoerythrin
danner sma korn oven pa membranerne
og hjnlper med til at fange lyset og lede
energien videre til klorofylet i membra
nen nedenunder. Phycocyanin og phyco
erythrin fungerer pa den made som
hjctlpepigmenter, da de isr er effektive
ti! at udnytte det grønne lys, mens Mo
rofyl a effektivt udnytter blat og rødt lys,
men er darligere ii! at opfange gront lys.
I visse tilflde er der et større md-

bold af røde end af bla pigmenter i cel
lerne. Oscillatoria rubescens er rod, som
artsnavnet rubescens antyder, pga. en
overvgt af det rode farvestof phycoery
thrin. Arten lever i kiarvandede soer og
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Boks 61. Giftige alger
Visse planktonalgearter er i stand til at
danne giftstoffer. Men ofte er det sa

dan, at kun nogle algestammer af en
art er giftige, mens andre stammer er
ugiftige. Giftstoffer kan formodentlig
optrde inden for de fieste algegrup
per, men de er iser kendte blandt b1gronalger og dinofiagellater. I soer bar
man iser interesseret sig for blagron

alger, fordi de danner store opblom
stringer figurerne. I havet bar man
isar studeret opblomstringer, red tides,
af dinofiagellater, bvis giftstoffer op
koncentreres i muslinger, der filtrerer

store algemngder fra vandet.
Giftige pavirkninger i søer optr
der som antydet ovenfor iser i forbin
delse med opblomstringer vand
blomst og vindsammenstuvninger af

blagronalger om sommeren, fordi de
store algemngder oger risikoen for, at
giften optrader i hoje, skadelige kon
centrationer. Blagronalgegiftene om
fatter en rkke varianter af sma ring
formede polypeptider microcystin,
nodularin og saxitoxiner og aminer af
alkaloider f.eks. anatoxin. Mennesker
er beldigvis ikke udsat for sa store risi
ci, da vandet er uappetitligt og derfor
undgas. De kan dog opleve hudirrita
tion ved badning og ft diarré, hvis
vandet sluges. Alvorlige skader opstar,
hvis blagronalgerne havner i drikke
vandet, da nogle af stofferne er krafti
ge nerve- og levergifte, der kan drbe
selv større pattedyr og mennesker, hvis
de i for stor mengde indtages med

drikkevandet eller foden. Microcystin

Vandbuomstafbugrønaugerdanneren tt belgning p vandoverfiaden A. Døde
ørreder i afuøbet fra Esnim 50 efter opblomstring 09 vindsammenstuvning af bl
gronalger i sensommeren B. Badeforbud I Arresø under bu5grønaugeopbuomstring
C. Foto A: Biofoto/K.A. Larsson; B: Biofoto/Niels Peter Hoist Hansen; C: Kirsten
Christoffersen.
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er en levergift med en dodelig dosis for
mennesker pa 50-150 mikrogram pr.
kg 1egemsvgt, mens anatoxin er en
nervegift, der pavirker muskler og an
dedrt og bar en dodelig dosis pa 20250 mikrogram pr. kg legemsvgt
Christoffersen 2000. Fra danske soer
med mange blagronalger om somme
ren er der rapporteret om koncentra
tioner mellem 10 og 100 mikrogram
microcystin pr. liter sovand, hvilket er
10-100 gange mere end WHO’s anbe
falede gnensevrdi pa 1 mikrogram
pr. liter for drikkevand. Hvis en vok
sen, sund person pa 70 kg skal indtage
en dodelig dosis pa ca. 100 mikrogram
pr. kg dvs. 7 mg pr. person skal ved
kommende drikke 70 liter dansk so
vand, hvilket selvfolgelig er urealistisk.
For mennesker er eventuelle ailergiske
reaktioner eller krftfremka!dende ef
fekter pa kngere sigt derfor et storre
problem. Endelig er der risiko for bun
de, der drikker sovand pa steder med
sammenskyl!ede rester af blagronalger
eller slikker poterne efter at have soppet blagronalgemasserne.

foretrsekker koldt vand og ret svagt lys.
Om vinteren lever den i hele vandsojien,
men om sommeren rykker den ned i det
kolde bundvand med svagt lys. Her er
der mest gront lys, da blat og rodt lys
absorberes kraftigere i vandet ovenover.
Det rode farvestof er godt til at absorbe
re gront lys, og man bar forklaret den
rode farve som en tilpasning til det sr
lige lysklima. Ellers kender vi isr det
rode farvestof fra havets rodalger, som
ligner blagronalger mht. pigmentsam
ni n stn in ooirr’
w fntnsvntesanna ratets
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Algernes fysiologiske regulering af
giftproduktionen og giftenes økologi
ske effekter er dar!igt undersogt. Man
formoder, at algerne pa samme made
som det er ti!fs!det hos landplanter
producerer giftstoffer som en beskyt
telse mod at blive dt af dyreplankto
net. De kunne dog ogsa beskytte mod
pathogene bakterier og vira, eller vre
virksomme kampstoffer i konkurren
cen mellem a!gearter. Mange dyre
planktonarter issr vandlopper kan
smage forske! pa algerne og er meget
se!ektive i deres fodevalg. Det er ogsa
kendt, at dyrep!anktonet kan hmmes
og do af for stor en indtage!se. Men da
det koster for algerne at producere gif
tene, vi! fordelen ved at besidde dem
athsnge af, hvor intensivt de grsses.
Omkostningerne athsvnger af lysinten
siteten, nringsforsyningen og giftty
pen. Giftstofferne nedbrydes gennem
gaende ret hurtigt af bakterier i van
det. Ved ti!setning af microcystin til
vand fra en so med hyppige blagronal
geforekomster var giften vk pa ca. 2
dage Christoffersen 2000.

Blagronalgernes bevgelsesmade ad
skiller dem ogsA fra de egentlige alger

med cellekerne. Visse tradformede arter
i slgten Oscillatoria krybetrad kan
bevege sig over et fast underlag ved at
udskille slim. Blagronalger i planktonet
savner svingtrade flageller, men de kan
til gengld regulere cellernes massefylde
vha. sma luftvakuoler figur 6.6 og 6.7.
Med mange luftvakuoler buyer cellerne
lettere end vandet og stiger mod overfia
den. Med fa luftvakuoler er cellerne tun
gere end vandet og synker. Microcystis
arterne kan variere massefylden og posi

Planktonlivet I de Inc vandmassen

tionen i vandsojlen i lobet af dognet,
idet de i dagens lob ved fotosyntesen
producerer kulbydrater, der oger saft
spndingen i cellerne, sa luftvakuolerne
trykkes sammen og kolonien synker. I
lobet af natten forbruges kulbydraterne,
luftvakuolerne gendannes, og cellerne
stiger mod overfiaden. Dognvandringen
kan mindske cellernes risiko for at tage
skade af for strkt !ys ved vandoverfia
den om eftermiddagen, mens de tttere
pa sobunden kan drage fordel afbedre
nseringsforsyning. Luftvakuolerne gor
det ogsa muligt for Microcystis at ophol
de sig tset ved vandoverfiaden i meget
planktonrige soer, hvorved de sikres
gode !ysforhold og kan udskygge kon
kurrenter. Hos vandblomstdannende ar
ter kan luftvakuolerne udgore 10-30 %
af cellens volumen. Andre blagronalger i
klarvandede soer nojes med f luftvaku
oler, og cellerne kan stille sig i bestemte
lag kengere nede i vandsojlen, hvor kom
binationen af!ys og nring er gunstigst
for dem.
Visse blagronalger kan vokse uden at
optage ammoniak eller nitrat fra vandet.
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De er nemlig i stand til at udfore kvl
stoffiksering ved at omdanne elemen
trt kvlstof N2 til ammoniak NH3,
som herefter indbygges i proteinerne.
Denne evne til kvlstoffiksering deler de
med visse bakterier, mens den ikke findes hos de egentlige alger med celleker
ne. Hos blagronalgerne sker kvsElstofflk
seringen isr i srlige tykvseggede ce!ler
heterocyter, der kun indeholder det ene
af fotosyntesens to fotosystemer figur
6.7. Med det ene fotosystem kan hete
rocyterne producere kemisk energi
ATP vha. !ys, mens der ikke dannes ilt,
som krsever tilstedevrelse af det andet
fotosystem. Det er vigtigt med denne
forske! mellem heterocyter og almindeli
ge cel!er, fordi den reaktion mellem
kv!stof og brint, der finder sted ved
ammoniakproduktionen, de!s krsver
meget energi, dels ikke taler ilt. Derfor
bar heterocyterne tykke vsgge, der
hemmer indtrngningen af ilt fra van
det, og den ilt, der trods alt trnger md,
bliver bundet af et srligt enzym.
Erfaringer viser, at blagronalger med
heterocyter bliver hyppigere i soerne,

Figur 6.8. Den samiede mngde af piante
plankton I søer stiger med øget fosforindhoid
1, men samtidig forskydes de forskeiiige aige
gruppers andeie, idet biâgrønaiger 2 stiger
mest, derefter kommer kiseiaiger 3 09 grøn
alger 4, mens rekyiaiger 5, fureaiger 6 09
guiaiger 7 kun stiger iidt eiier siet ikke. Guialger dominerer sâiedes I nringsfattige soer,
men udgør en ubetydeiig andei af plankton
algemngden I nringsrige søer. Linierne mar
kerer den gennemsnitiige bedste beskriveise
for ca. 100 tempererede soer. Omtegnet efter
Watson et ai. 1997.
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nar der er mangel pa ammoniak og ni
trat i vandet. Hyppigheden af heterocy
ter i forhold til normale celler stiger
ogsa. Men indeholder vandet ammoniak
eller nitrat, bruger blagronalgerne disse
stoffer fremfor selv at fiksere kvselstoffet
det krkever nemlig dyre investeringer i
heterocyter og enzymer.
Blagronalger er isatr talrige i fosfatri
ge soer med et stabilt springlag om som
meren figur 6.8. Her kan de udskygge
andre planktonalger, og blagronauger
med kvlstoffiksering kan fortsstte
-

med at vokse, selvom ammoniak og ni
trat bliver brugt op i vandet. Hyppighe
den af blagronalger i forhold til andre
alger stiger derfor, nar vgtforholdet
mellem fosfor og kvlstof er hojt i van
det i forhold til planktonets behov pa
1 til 7. Derimod bryder blagronalgerne
sig ikke om for intens opblanding af
vandet, fordi fordelen ved at kunne re
gulere massefylden og positionen i
vandsojlen herved falder bort. De bar
ogsa svrt ved at Mare de hastigt veks
lende lysintensiteter i forskellig dybde i

S
4

5

Figur 6.9. DesmidiacCer er isr aimindelige I
soer 09 damme med lay pH elier nringsfattigt
vand. Her er vist eksempuer p5 forskeiiige sigter
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afdesmidiacéer: Cosmarium 1, Closterium 2,
Staurastrum 3 09 4 samt Hyalotheca 5. Elter
Nygaard 1945.
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vandsojlen. Blagronalger dominerer isr
i eutrofierede dybe soer med springlag
eller i lavvandede soer i varme, stille pe
rioder. Her danner de malingsgronne
opblomstringer i overfiadelagene. I
vindeksponerede eutrofierede soer med
fortsat opblanding er gronalgerne der
imod mest talrige.

Grønalger
Gronalgerne udgor en meget stor grup
pe af en- og flercellede arter. I ferskvand
lever omkring 15.000 arter, og alt i alt
kender man 20.000 arter tabel 6.1. So
planktonet rummer bade ubevatgelige
og fiagelbserende arter, der kan vsere en
cellede eller danne kolonier figur 6.6 og
6.9. Gronalger er grsesgronne, fordi
klorofyl a og b dominerer indholdet,
men der er ogsa forskellige gulbrune
pigmenter til stede karotenoider og
xanthofyller. Alle disse pigmenter gen
finder vi hos de gronne landplanter, som
er udviklet fra gronalgerne.
Gruppen chlorococcale gronalger
rummer en lang rkke skegter og arter

Art
Daphniapulex

Daphnia cucullata

DyreIngde
1,0
1,0
2,5
2,5
0,6
0,6
1,1
1,1

Figur. 6.10. Enceilet form A og en 8-celiet koloni
form af Scenedesmussubspicatus B induceret af
signaistoffer frigjort af dafnier. Fra Hessen og Van
Donk 1993. Copyright © Princeton University Press.

Algeføde
Enkeitceiler
4-celiede
Enkeitceiler
4-ceilede
Enkeitceiler
4-celiede
Enkeitcelier
4-ceilede

Fødeoptagelse
‘

0,24
0,19
0,97
0,87
0,32
0,03*
0,61
0,19*

label 6.2. Fodeoptageisen hos Daphnia pulex og D. cucullata af to ngder mm, som
tilbydes grønaigen Scendesmus acutus som enkeitceiler eiier som 4-ceilede kolonier K.
Fodeoptageisen er angivet som det gennemsnitiige vandvoiumen I ml, som renses for
algeceiler per dyr per time. Efter Van Donk et al. 1999.
*
Statistisk sikre forskeile meliem optagelsen at enkeltceiler 09 4-cellede kolonier.
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med fantasifu!de former og udvkster
pa ubevgelige celler. Scenedesmus dan
ner kolonier med op til 4 eller 8 celler
figur 6.10. Flere af arterne er ogsa for
synet med borster som forsvar mod
grsning fra dyreplanktonet. Dette for
svar kan forstserkes ved, at ce!!eanta!let i
kolonien stiger og/eller borsterne b!iver
kengere, nar dyreplanktonet er talrigt.
Betydningen af oget celletal i kolonien
for dafniers filtreringsevne athnger
bade af dafniearten og dyrets storrelse
tabel 6.2. Dyrene frigor sma proteiner,
der tilstrkkelig mngde fungerer som
signal ti! Scenedesmus om at danne ko!o
nier med flere celler og kengere borster.
Selv den lille kug!erunde gronalge
Chlorella kan i eksperimenter, hvor dy
replankton er til stede, induceres til at
danne kolonier. Cel!erne forbliver sam
menhftede efter deling Van Donk et
a!. 1999. Med 8 celler i kolonien er de
enkelte celler fortsat fuldt eksponerede

til vandet og kan modtage lys og n
ringsstoffer fra omgivelserne. De enkelte
celler i kolonien er nojagtig ens, da de er
dannet ved vegetativ deling, men delin
gen foregar koordineret, sa ko!onien bli
ver kugleformet. Fordelen ved at danne
kolonien er, at den er for stor til, at en
rekke arter i dyreplanktonet kan sede
den.
Udviklingen mod fiercellethed og ar
bejdsde!ing tegner sig tydeligt inden for
de fiage!brende volvocaler, der har en
udviklingshistorie pa mindst 600 mil!io
ner ar. Skegten Chlamydomonas bestar af
encellede arter, der typisk er 5-10 mi
krometer lange. Eudorina og Pandorina
bar de ens, fiagelberende celler knyttet
sammen i en kugle med en flles gele
figur 6.6. Arter i skegten Volvox rum
mer ca. tusind celler, der hver isr ligner
Chlamydomonas, men de er placeret i
periferien af en geleagtig hulkugle, som
kan vokse til en diameter pa 0,5 eller 1,5

Figur 6.11. Gronalger. Scenedesmus communis danner 4-cellede ubevgelige kolonier
med et Iangt horn fra hvert hjørne A. Vo/voxdanner en mangeceliet bevgelig koloni
formet som en hulkugle, hvor de enkelte celler I periferien fremtrder som smS prikker
B. I centrum ligger tykvggede, skuipturerede hvilesporer, som er fremkommet efter
den kønnede forplantning. Foto Jørgen Kristiansen 09 Kirsten Christoffersen.
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mm athsngig af arten figur 6.11. Gel
lerne er indbyrdes forbundet med bin
anden nogle ved stjerneformede celler,
andre ved tynde strenge med celleind
hold cytoplasmastrenge. Cellernes fia
gelbevsgelse foregar koordineret og sik
rer en retningsbestemt bevge!se af ko
lonien. Alle fiageller star vinkelret ud fra
overfiaden, og fiagellerne slar i samme
retning i modstning ti! de to fiageller
hos den encellede Chlamydomonas.
Ceilerne hos Volvox bar en vis md
byrdes arbejdsdeling, idet dem, der ven
der fremad under svomningen, bar stor
re ojepletter end cellerne i bagenden.
Selve ojepletten fungerer som en sol
skrm, mens den lysfolsomme modta
ger er placeret i cellens overfiademem
bran. Takket vre ojepletterne reagerer
Volvox pa lysmngde og -retning, og
den kan opsoge lokale miljoer i smasoer
og damme, hvor lyset og nsringsforhol
dene er optimale. Der er ogsa en tydelig
arbejdsdeling mellem cellerne ved den
vegetative og konnede forplantning. Ve
getativt kan Volvox danne nye dotreko
lonier ved, at visse store celler i bagen
den af kolonien begynder at dele sig pa
langs og efterhanden danner en krukke
formet indvsekst af mange celler, hvis
forender og svingtrade peger md mod
centrum af krukken. Men for at dotre
kolonierne kan fungere, ma svingtrade
ne selvfolgelig vende ud mod vandet, sA
krukken krsnges omkring sig selv, for
dotrekolonierne frigores. Ved den kon
nede forp!antning deltager hanlige og
hunlige kolonier. Fra bagenden af de
hanlige kolonier frigores fiagelb©rende
svrmere, der opsoger og smelter sammen med store celler keg i bagenden af
hun!ige kolonier. Herefter dannes en be
frugtet celle zygote med en tyk, pigget
vg. Den kan overleve ugunstige perio
-

der og spire frem til nye kolonier efter
en halvering af kromosomantallet.
De chlorococcale og volvocale gron
alger er meget almindelige i nringsrige
soer. I de lavvandede, velomrorte soer
dominerer issr de chlorococcale gronal
ger. I Arreso kan man med stor ihrdig
bed finde 40 sadanne arter. Derimod bar
de bevgelige volvocaler storre fordele i
det ret stil!estaende vand i damme og i
dybe soers springlag eller bundvand. I
dammene kan fiagellaterne og isr de
store Volvox-kolonier svomme op og
ned i vandet for at komme tt pa lyset
om dagen og tt pa den nringsrige
bund om natten. I dybe soer kan de ak
tivt opsoge foretrukne positioner i
springlaget eller bundvandet.
Koblingsalger med de artsrige desmi
diacéer er en serlig gruppe af gronalger,
der er almindelig i nringsfattige og
sure soer figur 6.9 I en undersogelse af
skotske soer fandt man saledes 50 des
midiacéarter, hvoraf 29 optradte i nsf
ringsfattige soer og 21 i grupperne fra
middel- til meget nseringsrige soer. Da
sure soer ofte er nringsfattige, er det
nok i hojere grad forskelle i pH end for
skelle i nringsindho!d, der udloser
denne fordeling af arterne.
Desmidiacéerne bestar normalt af
celler, som er symmetriske omkring
midten, sa der dannes to halvceller. Gel
levggene er ofte tykke og smukt orna
menterede, og der udskilles tit slim gen
nem sma porer i vggene. Bade de tykke
vgge og slimudskil!elsen kan beskytte
cellen mod surt vand, da de kan medvir
ke ill at holde brintioner ude. Men sli
men og de tykke vgge vi! samtidigt be
skytte ce!lerne mod at blive sdt og for
dojet af dyreplankton. Det sidste forho!d
er nok det vigtigste. Desmidiacéer er
ofte store, tykvseggede og bar lange ud
-

-
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v©kster, som beskytter dem mod grs
ning. Hos arter omgivet af en sserlig tyk
slim, stikker udvseksterne dog ikke uden
for denne. De fieste arter vokser lang
somt.
Mange af desmidiacéerne lever fast
hseftede ill bunden, sten og storre plan
ter. Vil man finde mange arter, kan man
presse vandet ud af torvemosser fra
hatngesekken i en brunvandet so og stu
dere dem under mikroskopet. Man vil sa
kunne opleve et af de fiotteste eksempler
pa naturens formrigdom.

Gulalger
Gulalgerne omfatter ca. 1.250 beskrevne
arter, hvoraf de fieste lever i ferskvand
tabel 6.1. De ldste, kendte gulalgefos
siler er blot 100 millioner ar gamle, men
da vores viden om fossile alger er beske
den, er de sldste gulalger sikkert ikke
fundet endnu. Gulalgerne er gule eller
gulbrune pga. blandingen af kiorofyl a,
lidt klorofyl c og det brune hjslpepig
ment fucoxanthin. De samme pigmenter
findes i de mikroskopiske kiselalger og
de store marine brunalger, som gulalger
ne er besk©gtede med.
I planktonet findes encellede gulalger
som Ochromonas, der anses for at vre
den mest oprindelige type, men der findes ogsA kolonier som Synura, hvis p
reformede celler sidder tent sammen ved
bagenden figur 6.6, og Dinobryon, hvis
celler sidder i kn©mmerhuse af cellulose,
der er fordelt som grene pa et tr figur
A i boks 6.2. Mens Ochromonas er uden
cellevseg, er den ligeledes encellede Mal
lomonas beMdt med et panser af kisel
skatl, som hver issr bar en lang kiselbor
ste. Synura er ogsa bekkedt med kisel
sksl. Alle de nsevnte gulalgeskegter bs
rer fiageller og er bevgelige.
Gulalgerne danner tykveggede bvile
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sporer af kisel ved formeringen, og de
tjener til spredning eller langtidsoverle
velse i sobunden. Forekomsten af sadan
ne bastante hvilesporer i forskellige lag i
sobunden afsat pa forskellige tids
punkter i fortiden er blevet brugt til at
fastls©gge pH-udviklingen I soerne, da
forskellige gulalgearter forekommer ved
forskellige pH-vserdier. Gunnar Nygaard
1956 udforte de forste undersogelser
af denne karakter i Store Gribso, og de
bar inspireret til mange senere studier i
udlandet figur 6.12.
Gulalgerne varierer meget i ernring.
Dinobryon bar en blandet ernring, idet
den ud over fotosyntese ogsa fanger og
fordojer bakterier, men fotosyntesen er
langt den vigtigste erns©ringsmade boks
6.2. Ochromonas lever overvejende af at
fange partikler, men den kan benytte fo
tosyntesen til at overleve i perioder med
fa fodepartikler. Nogle arter bar nogne,
formforanderlige celler i lighed med dy
riske amober. Rhizochrysis udsender tyn
-

-

Kalkfattige søer
I Nø-USA

iio

:1

!III-,

-3,6 -2,8 -2,0 -1,2

-0,4

0,4

1,2

I

2,0

pH-nd ringer

Figur 6.12. pH-wndringer i 30 kalkfattige søer
I Nø-USA Aiderondack, staten New York i 10bet af de sidste Ca. 200 Sr; dvs. efter industria
liseringens indforelse. De fleste søer har oplevet
et markant pH-fald. Den prikkede ilnie markerer
undret pH. Data fra Cummings et al. 1982.
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Boks 6.2. Alger som aeder bakterier, dyr og andre alger
Visse planktona!ger er i stand til bade

at udfore fotosyntese og de bakterier
eller smadyr. Man kalder dem mixo
trofe, hvilket kan overssttes med blan
det erncering. Den betyder, at der ikke
er Mare forskel!e mellem planter og
dyr, nar organismer med fotosyntese
pa den made kan de rene planter og
rene dyr. Herved udviskes opdelingen
af den biologiske omssutning i fodek
der med afgrnsede led, hvor hver art
og individ bar en veldefineret placering og rolle i omssetningen.
Ved fotosyntesen kan algerne op
bygge deres eget stof, mens de issr i
natringsfattige soer bar fordel af at de
bakterier eller smadyr, fordi disse er
rige pa fosfor og kvlstof. I morke kan
de leve som dyr uden fotosyntese ved

A. Dinobryon divergenser en kolonidannende gui
alge, som kan supplere fotosyntesen med fangst
af bakterier. Efter Wesenberg-Lund 1952.

B. Den marine furealge Protoperidinium spinolosum har fstet sig p5 en kdedan
nende kiselalge overst, hvorefter den ca. 15 minutter senere har krnget sit cel
Ieindhoid ud omkring kiselalgen og er i gang med at fordoje den nederst. Fra Ja
cobsen og Anderson 1986.
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at optage partikler og/eller oplost or
ganisk stof fra vandet. I miljoer uden
bytte kan nogen af dem leve som rene
planter, mens andre kun kan overleve
med en vis tilgang til bakterier.
Mixotrofi optneder isr hos fiagel
berende dinofiagellater og gulager.
Flagellater skaber en vandstrom og
svommer vha. fiagelbevge1sen, hvor
ved de samtidig kommer I kontakt
med byttet. Gu!algeskegten Dinobryon
er hyppig i nringsfattige soer, hvor
fiere arter danner grenede kolonier,

de, tradeformede udvsekster, som benyt
tes til byttefangst. Flere arter lever i eller
oven pa vandhinden af damme, hvor de
udnytter overfiadespsendingen til at hol
de sig oppe side 239. Her kan de spre
de celleudvksterne ud til siderne og
derved ho!de sig fast i vandhinden.

Kiselalger
Kiselalgerne er en umadelig artsrig og
vidt udbredt gruppe af encellede eller
kolonidannende alger figur 6.6. Der er
beskrevet 10.000 arter, men nogle bio
loger mener, at der findes 100.000 arter.
Anta!let athnger bl. a. af, hvor store
forskelle man kracver for at definere en
art. Kiselalgerne er a!mindelige i soer
nes og oceanernes plankton og pa de
faste overfiader. So- og havsedimenter
indeholder store mngder af kiselskal
ler. I visse soer danner de hovedparten
af sedimentet, og denne masse af kisel
skaller kiselgur udnyttes til produk
tion af filtermasse, tandpasta med vide
re. Det er i ovrigt en meget ung alge
gruppe. De eldste fossi!e kiselalger leve
de i havet for 120 millioner ar siden,
mens de ldste fund af kiselalger I
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hvis enkelte cel!er sidder i cellulosehyl
stre. En enkelt celle kan optage op
mod 70 bakterier i timen, og en Dino
bryon-bestand kan de mellem 5 og
100 millioner bakterier pr. liter sovand
I timen og herved holde bakteriebe
standen nede figur A. Der findes
ogsa dinofiagellater, der angriber dyre
plankton og kder af kiselalger, som
er meget storre end dem selv figur B.
De stter sig fast pa byttet, oms!utter
det fuldstsndigt vha. udvskster af cel
leindho!det og fordojer det.

ferskvand er 60 millioner ar gamle. Ki
selalgerne er nppe blevet overset I fos
sile afiejringer, da de er bestandige og
lette at genkende.
Hver celle er omgivet af to kiselskal
ler som lag og bund I en hatteske. Ki
selskal!erne bruges som kendetegn ved
artsidentifikationen. Der er to hovedty
per: de cirkukere, som er symmetriske
omkring centrum, og de afiange, som er
symmetriske omkring kengdeaksen. De
cirkukere blev udviklet for de afiange.
Kiselska!lerne kan vre forstsurket md
adtil med ribber. Og i mange tilfselde
bar de lange borsteformede udvskster.
Save! de afiange celler som de lange bor
ster bliver let viklet md i fangstnettet og
mundlemmerne pa dyrep!anktonet,
hvilket gor filtreringen besvrlig, sa dy
rene ma ty til den langsommere og
mere omstndelige metode at snappe
kiselalgerne enkeltyis. Hvis kiselskaller
ne hnger sammen i stjerneformede
kolonier eller i lange bndler, besvser
liggores dyreplanktonets bestrsthelser
yderligere. Det er ogsa muligt, at de
lange udvkster oger kiselalgernes mu
ligheder for at blive fanget af den hvir

Plat ,ton vet d re vonrndsoe"

velprgede vandbevgelse I vandet, sa
de bar mindre risiko for at synke ned pa
bunden.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at
kiselalgernes formudvikling I lobet af
evolutionen I hoj grad bar vret bestemt
af de fortsatte forsog pa at undga at blive
adt. Herved ligner kiselalgerne de fieste
andre planktonalger, som ogsa forsoger
at overleve ved at antage en uhandterlig
form, udskille gifte, smage ilde eller
kunne passere ufordojet gennem dyr.
Tykvggede celler af kiselalger, chloro
coccale gronalger og desmidiacéer bar
alle muligheder for at overleve passage
gennem dyrenes tarm. Kiselskallerne er
dog perforerede som en si, hvorfor de vil
vre lettere fordojelige end de andre.
Kiselalgerne er en del tungere end det
omgivende vand pga. kiselskallerne. De
tykveggede arter er tungere end de
tyndvseggede arter og synker derfor hur
tigere. Om foraret omrores sovandet
belt til bunden, og bade tyk- og tynd
skallede arter kan holde sig opslemme
de. Om sommeren nar omroringen kun
ned til springlaget i dybe soer, og de tyk
skallede arter falder ud af vandmassen

og ned pa bunden, mens nogle af de
tyndskallede arter overlever i vandmas
sen. Dette skifte fra overvejende tykskal
lede til tyndskallede arter i de ovre
vandlag fra forar ti! sommer kan ogsa
fremmes af en samtidig nedgang af ki
selmngden i vandet. Da kiselalgerne
ofte bar en stor opblomstring om for
aret, er der risiko for kiselmangel om

sommeren med mindre kiselm©ngden
fornyes ved opblanding fra bunden eller

ved tillob af kiselrigt vandlobsvand.
Kiselalgerne findes i a!le typer fersk
vand ns©ringsrige, nseringsfattige, ba
siske og sure. Men det er forskellige ar
ter, som dominerer de forskellige steder.
-

Kiselalgerne findes aret rundt, men der
er som nvnt ss©rligt mange af dem om
foraret og efteraret, hvor vandmassen er
omrort belt til bunden.

Di noflagel later
Dinofiagellater er en meget fascinerende
gruppe af ence!lede alger og dyr. Man
kender omkring 2.000 arter, hvoraf ca.
200 lever i ferskvand tabel 6.1. Om
kring halvdelen af dinofiagellaterne bar
kloroplaster og kan udfore fotosyntese,
mens den anden halvdel mangler kloro
plaster og ernrer sig som dyr ved at
optage partilder. Grnsen mellem alge
og dyr er flydende og bestemmes af
funktionen og ikke af skegtsskabet.
Mange arter kan saledes leve enten som
alge eller som dyr, en del arter kan skif
tevis leve som alge eller dyr ath©ngig af
forholdene, og atter andre kan leve bade
som alge og dyr boks 6.2.
Dinofiagellaterne kaldes ogsa fureal
ger pga. den karakteristiske tvsrfure
omkring cellens midte figur 6.6. Der
ligger en fiagel I tvrfuren, mens en anden fiagel stikker bagud fra kengdefuren
pa bugsiden. Det er i partier pa bugsiden
uden celluloseplader, at dinofiagellater
ne kan optage bakterier og alger.
Dinofiagellater anses for at vsere en
gammel gruppe med reprsentanter
maske 600 millioner ar tilbage i tiden.
En teori gAr ud pA, at den nuvrende
gulbrune kloroplasttype med pigmentet
peridinin reprsesenterer en alge, som op
rindeligt levede frit, men blev atdt og
overlevede I rovdyret. Denne alge er sa
senere forsvundet hos de dyriske former.
Mens andre aldrig bar haft en. pa et se
nere tidspunkt bar visse arter dt andre
algetyper, hvis kloroplaster ogsa bar
overlevet og derfor nu indgar I nye sam
arbejder. Der lever nemlig enkelte dino
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fiagellater med en brunfarvet kloroplast,
der ligner den, man finder hos kiselalger,
og andre bar en blagron kloroplast. En
lang rs©kke andre forhold viser, at nye
specielle samarbejder etableres til stadig
bed, nar der optages et nyt bytte. Flere
forskellige typer af ldoroplaster kan md
ga i en symbiose, der til at begynde med
er los og tilfatldig, men efterhanden far
en mere fast karakter.
Dinofiagellater indgar selv I symbiose
med storre dyr. Korallerne, der danner
tropiske haves koralrev, bar saledes Mo
roplaster fra dinofiagellater I cellerne.
Nar man skal definere oprindelse og ud
vildingslinier bliver det derfor vanske
ligt, fordi nsesten alle arter er kim©rer, ja
faktisk gentagne kimsrer. I mange til
kelde er det nsten som et kinesisk s
kesystem. Koraller er saledes simple fier
cellede dyr, men deres mitokondrier er
oprindeligt iltkrvende bakterier, og
Moroplasterne er dinofiagellater, som I
sig selv er en sammensat organisme, der
oprindeligt er udvikiet som en symbiose
mellem en tidlig fotosyntetisk eukaryot
og en fiagellat.
I soerne lever bade nogne dinofiagel
later som Gymnodinium og skegter som

Peridinium og Ceratium, der bar et pan
ser afcelluloseplader figur 6.6. Dino
fiagellater kan trffes I de fieste vandty
per, og som gruppe betragtet foretn©k
ker de ikke en bestemt vandkemi. Men
da blagronalger og gronalger af typerne
chlorococaler og volvocaler er hyppigst i
nringsrige soer, er dinofiagellaterne
sammen med gulalgerne normalt mest
fremtredende I nringsfattige soer fi
gur 6.8.
En stor art som Ceratium hirundinel
la kan udfore betydelige dognvandringer
I soerne op og ned gennem springlaget.
Denne vandring kan udnyttes til artens
fordel ved den kombinerede udnyttelse
af lyset, som oges op mod overfiaden, og
nringstofferne, som oges ned mod
bunden. For at vre en fordel krver
vandringen, at soen bar relativt Mart
vand, sA lyset nAr ned til springlaget.
Fordelen forsvinder, hvis sovandet bliver
gront og uklart. For at illustrere dette
forhold kan man nvne, at I takt med, at
Furesoen fik ukiart vand op gennem
1900-tallet, forsvandt en rkke dinofia
gellater, som tidligere levede pa 10-16
m’s dybde I soen I tilknytning til spring
laget og lagene umiddelbart herunder.

Dyreplan kton
Dyreplanktonet bestAr af en blanding af
encellede og fiercellede organismer. De
encellede former omfatter ciliater, de
tidligere nalvnte fiagellater og de mm
dre hyppige amober side 139. De fier
cellede former omfatter is©r hjuldyr og
sma krebsdyr som dafnier og vandlop
per. I planktonet trffer man ogsa mmstore rovdyr som vandmider og glas
myggelarver.
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Dyreplanktonets fode er blandet.
Det vigtigste fodeemne er det organi
ske stof, som planteplanktonet produ
cerer vha. solenergi figur 6. 13. Plan
teplanktonet kan sa blive sdt af filtre
rende dafnier og vandlopper. Men det
organiske stof kan ogsa stamme fra
mikroalger eller storre planter, der le
ver pa bunden og langs bredden, eller
det kan blive tilfort soen med vind og
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Figur 6.1 3. Fødenettene i en sø og organismer
nes omtrentlige storrelser. Til venstre st5r de fo
tosyntetiske planktonalger af forskellig storrelse.
lii højre st5r bakterier, en- og flercellede plank
tondyr og overst planktonwdende fisk og rovfisk.

vand fra landjorden omkring soen.
Oplost organisk stof kan kanaliseres
md I fodek©derne ved, at bakterierne
udnytter stoffet, hvorefter de selv bliver
sedt af encellede dyr, der sA konsume
res af forskellige rovdyr. Organiske

Tabet af oplost organisk stof fra alie organismer
kanaliseres igen md m fodenettene yha. bakterier.
Pilene viser de vigtigste stofstromme, som tyde
Iigt danner et netvrk. Tegning I. Holding 09 K.
Sand-Jensen.

partilder tilfort fra land kan direkte
konsumeres af smAdyr, men vi! allige
vel i mange tilfselde passere over bak
terier, som nedbryder det organiske
stof og derefter konsumeres af encelle
de dyr.
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Figur 6.14. Et udvaig at ciliaterfra søer. Proro
don ovum med cilier over hele overfladen 1, Co
leps hirtus 2 09 Didinium nasutum 3 har cilier
ne samlet sig I b5nd, bl.a. omkring et mundfelt.
Bagkrop at vandloppe med fastsiddende klokke

Der er derfor to mulige fodekilder,
nemlig planteplankton og bakterier, som
grundlag for omstningen. Fra bunden
af fodekderne fores det organiske stof
videre pa kryds og tvrs til filtrerende og
rovlevende organismer for til sidst at
ende hos fiskene figur 6.13. Netvsrket I
omstningen er indvildet, da organis
merne ofte udnytter mange forskellige fo
dekilder, og deres foretrukne valg athsen
ger af mngden, kvaliteten og tilgsenge
ligheden af de forskellige fodeemner.
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dyr Vorticella, 4 med sammentrkkelig stilk 09
fimrekranse omkring mundfeit samt grenede ko
lonier at Epistylis 5. Der findes ogs5 de mrkeii
ge enceliede suctorier med tentakler. Efter We
senberg-Lund 1952.

Ci I iater
Giliaterne er encellede dyr, der bar navn
efter, at cellens overfiade er beldsedt
med korte, bevgelige fimrehAr, sakald
te cilier figur 6.14. De veksler typisk i
kengde fra 30 til 500 mikrometer. Visse
arter bar n©sten hele overfiaden be
Mdt med cilier. Andre arter bar cilier
ne koncentreret I band eller kranse. Og
atter andre arter bar cilierne I ttsid
dende rkker nsermest som en kam
der fungerer som et samlet hele. Gilier
-

-
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Figur 6.15. Ciliaten Ophrydium versatiledanner
store gelékolonier, som her sidder p5 biadene at
tvepibet lobelie A. Dyrene sidder velordnet I
kanten af gelékolonien, som er grøn pga. dyrets
symbiose med gronalger at typen Chiorella - kal
det zoochlorelier. Det enkelte dyr er tt pakket
med zoochioreiler B, 09 det udfører intensiv fo

ne bruges bade til at svomme og fange
bytte med. Kranse af cilier omkring et
mundfelt skaber en bevsegelse til bunden af mundfeltet, hvor sma bakterier

Je Inc "Cod nasse’

tosyntese 09 filtrerer desuden bakterier 09 smS
alger vha. cilier I forenden. I nrbilIedet C har
dyret wdt lysende plastikkugler, som er blevet
mndbygget i en fodevakuole, mens zoochioreller
ne fremtrder røde pga. fluorescens. Foto Ole
Geertz Hansen.

og alger fanges og indbygges I en fode
vakuole med henblik pa fordojelse. En
del ciliater er rovdyr, som sder flagella
ter eller andre ciliater.
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De bakteriedende ciliater er srligt
talrige I soer og damme med mange al
ger eller med stor tilforsel af spildevand
med organisk stof. Giliaterne er ogsa
meget hyppige, nar dafnierne er fatalli
ge. Denne sammenhng kan bade skyl
des fodekonkurrence mellem dafnier og
ciliater om bakterier og sma alger, og det
forhold, at dafnier sder ciliater. Giliater
ne blomstrer derfor op i soerne I kolde
perioder, hvor dafniernes udvilding er
hmmet, og I perioder, hvor dafnierne
er fAtallige pga. iltsvind eller stor preda
tion fra smafisk.
Enkelte ciliater bar symbiose med
sma gronne alger af Chlorella-typen, og
de ernserer sig ved at kombinere foto
syntese med fangst af bakterier og sma
alger. De fritlevende ciliater Stentor og
Paramecium kan trseffes I bade en gra
form uden alger og en gron form med
alger. Symbiosen er ikke fast, men den
indledes, nar dyret der mange sma
gronalger, som lever videre ufordojet I
dyrets indre.
Den kolonidannende ciliat Ophrydi
um versatile er srlig iojnefaldende, for
di den danner gelekolonier, som bliver
op tIl 5 cm I diameter figur 6.15. Kolo
nierne sidder fast pa sten eller planter I
Marvandede soer, men hen pa somme
ren flyder gelékiumperne ofte rundt I
vandet, fordi de symbiontiske algers fo
tosyntese bar produceret sa meget ilt, at
det ophobes som luftbobler I koloniens
indre. Herefter forlader dyrene ét for ét
kolonien og svommer rundt for at finde
en gunstig sten eller plante at stte sig
fast pa og grundkegge en ny koloni. Bla
dene hos tvepibet lobelie og stnglerne
af tagror er egnede steder, fordi de overlever fra den ene sommer til den nseste.
Dyrene sidder I periferien af koloni
en i sma sekskantede hylstre. Forenden
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med de to ciliekranse stikker ud at
hylstret, nar ciliaten er aktiv. Hvis dyret
forskn©kkes, trsekker det sig md hylste
ret. De enkelte dyr er 0,2-0,4 mm lange
og indeholder ca. 1.000 gronne Chiorel
la-celler, som ligger hver for sig omgivet
af en tynd membran, der stammer fra
dyrets fodevakuole. Ophrydium inde
holder faktisk sa mange alger, at lysud
nyttelsen og stofskiftet minder om det,
man kender fra rene alger figur 6.16.
Meget af det ved fotosyntesen produce
rede kulbydrat bliver brugt til at produ
cere geléen, som dels skaber koloniens
struktur, dels holder ciliaterne I den
samme indbyrdes afstand fra hinanden,
hvorved det modvirkes, at de filtrerer
det vand, som naboer allerede bar ren
set for partikler. Den tykke vandfyldte
gelémasse betyder sikkert ogsa, at kolo
nien er uhandterlig og uinteressant for
mulige rovdyr. I hvert fald er koloniens
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Figur 6.16. lltudskillelsen hos Ophrydium som
funktion af lysintensiteten. Allerede ved Ca. 1 0/
af maksimal solmndstr5ling 20 pmol pr. m2 pr.
sek er der balance meliem zoochloreilernes to
tosyntese og ciliatens respiration, og ved 20 0/0 at
maksimal soiindstr5ling indtrder fuld lysmwt
ning. Ciliatens iltudveksiing ligner mikroalgers
09 tynde algers. Efter Sand-Jensen et al. 1997.
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Figur 6.1 7. Normalformen at Euplotes
actocarinatus set fra rygsiden A 09
den vingede form B, som induceres
ved tIlstedevwrelse at rovciliaten Lem
badion.Vingerne p5 siderne 1w og den
Iremtrdende rygribbe dr ses tydelig
I C. Fra Kuhlmann 1999. Copyright
© Princeton University Press.

diameter 100 gange storre end kengden
af de enkelte dyr, og geléen udgor 98-99
% af det samlede volumen i store kolo
nier. Kolonien overstiger derfor mange
gange den storrelse, som ciliaternes
ssedvanlige rovdyr kan gabe over. Der er
heller ikke meget nring for eventuelle
rovdyr i at sede den vandfyldte, protein
fattige gele.
Giliaterne er kendte for at kunne n
dre kropsform som reaktion pa tilstede
vserelse af fjender, der uforvarende ud
skiller signalstoffer. Pa det punkt betje
ner ciliaterne sig altsa af et inducerbart
forsvar, som ogsa kendes hos hjuldyr og
dafnier. Giliaten Euplotes octocarinatus
lever af bakterier, mens den selv bliver
sedt af fiere rovciliater, bl. a. Lembadion
bullinum. Euplotes sendrer sig fra en af
lang egform til en kugleform, nAr rovci
liaten er hyppig figur 6.17. Endvidere
udvilder Euplotes en ratkke lister, som

rager frem fra overfiaden. }Endringen I
kropsform betyder, at Euplotes ikke mere
kan passere md gennem Lembadions af
gra3nsede mundfelt.
Det koster for Euplotes at sendre form
og producere udvsekster som beskyttelse
mod rovciliater. Proteinindholdet er ca.
55 % hojere I den beskyttede form med
udvaikster end I den ubeskyttede form.
Den beskyttede form vokser derfor lang
sommere end den ubeskyttede form;
ifolge mAlinger vokser den 18 % lang
sommere, da tilforslen af protein ofte
begnenser dyrs vsekst.
Rovamoben Amoeba proteus, der ogsA
©der Euplotes, er til gengseld upAvirket
af byttets form, fordi den omldamrer det
med hele sin formforanderlige amobol
de celle. Euplotes udvilder derfor en
sserlig fiugtadfrd som beskyttelse mod
amoben, nAr denne er talrig. Flugtadfr
den bygger pa kemisk genkendelse af
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amoben. Frem for at Euplotes svommer
omkring amoben, nar der etableres kon
takt mellem de to, med fare for at blive
sedt, sa hopper den nu kemisk opvakte
ciliat bagkens, som havde den stukket
sig, vender rundt og svommer bort.

Dyriske flagellater
De dyriske fiagellater er en samlegruppe
af encellede e!ler kolonidannede orga
nismer, der bar reprsentanter fra
mange grupper med forskelligt skegts
skab. Storrelsen af de enkelte celler hg
ger typisk mellem 5 og 100 mikrometer.
Antallet af bakteriedende fiagellater
varierer ofte I takt med antailet af cilia
ter. Begge typer er meget talrige I n
ringsrige soer og damme, nar der er
mange bakterier og relatlirt fi dafnier til
stede I planktonet. Nogle fiagellater
fanger bakterier og sma alger ved tIlfl
digt at ramle md I dem under svom
ningen. Andre fiagellater sidder fast ved
bagenden, mens de layer en vandstrom
ved forenden. De specielle kravefiagella
ter sidder pa faste objekter, herunder ki
selskaller, der er opslemmet I vandmas
sen figur 6.18.

Figur 6.1 8. Kraveflagellaten Diploziga frequ
entissimasom enkeltcelle 1 09 flere sammen
p5 kiselalgen Asterionella formosa 2. Efter
Wesenberg-Lund 1952.
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Hjuldyr
Hjuldyr er fiercellede organismer, som
fra fodslen bar et hille, fast antal celler
under 1.000 1 kroppen figur 6.19. De
er ofte mellem 0,05 og 0,4 mm lange.
Store encellede ciliater er derfor storre
end sma hjuldyr pa trods af hjuldyrenes
fiercellethed. Hjuldyrene er komp!iceret
opbygget og bar mange af de samme or
ganer som os, selvom de er sa sma. De
bar eksempelvis et komphiceret mund
apparat, mave-tarmsystem, muslder og
hjerne-nervesystem med sanseorganer,
som kan registrere lys og bevgelse.
Man mener derfor, at hjuldyrene tidlige
re var storre, og deres storrelse sidenhen
er blevet reduceret. Der lever mange ar
ter I planktonet, men hjuldyrene er isser
artsrige og talrige I damme og I overfia
den af sobunden. I danske soers og
dammes plankton er der mindst 100 a!
mindelige arter. I sedimenter og grund
vand lever mange arter, som endnu ikke
er blevet beskrevet.
Hjuldyrene bar navn efter det rote
rende hjul af cihier ved forenden, der be
vger dyret og forer fodepartilder frem
til munden. Mange arter lever af bakte
rier og sma alger, og de er derfor ofte
talrige pa samme tidspunkt som ciliater
og fiagellater. Visse arter kan gribe og
udsuge storre bytte enkeltvis. En af de
storste er Asplancha, som angriber og
udsuger byttedyret, herunder andre
hjuldyr. Som beskyttelse mod at blive
sedt af rovdyr udvilder hjuldyr udvsek
ster og lange borster figur 6.19. De kan
induceres af kemiske signalstoffer ud
skilte fra rovdyrene, som man kender
det fra ciliater og dafnier.
Hjuldyrene kan formere sig ved jom
frufodsel parthenogenese uden befrugt
ning af ggene. Et stort antal generatlo
ner af jomfrufodende hunner kan pa

ion’iilve

Figur 6.19. Forskellige hjuldyrfra soer. Brochio
nus polo uden tome 109 samme art med tome
2, Anuroeo oculeoto 3, Notholco longispino

den made hurtigt afiose hinanden med
mellemrum pa 2-7 dage under gunstige
temperaturer og fodebetingelser. Den
korte generationstid betyder, at hjuldy
rene kan Mare sig, selvom de er meget
udsatte for at blive sedt. Fordelen ved
jomfrufodsler er, at banner og bunner
ikke skal bruge tid og krfter pa at op
soge hinanden. Alle individer kegger seg,
sa udbyttet bliver det dobbelte af det,
der kunne opnas, hvis banner og hunner
var lige ta!rige, og kun hunnerne lagde
seg. De foromtalte forsvarsvrker f. eks.
lange borster, som er induceret I mod
rene, kan ogsa bseres videre til dotrene,

be ic anu’1ar

4, Polyorthro plotyptera 5 09 Triarthro longi
seta6. Efter Wesenberg-Lund 1952.

sa de er "Mdt pa" til at mode den aktu
elle risiko fra fodslen.
Hjuldyrene bar imidlertid ikke opgi
vet de fordele, som den konnede for
plantning indeixerer, nemlig at fi renset
ud I uheldige mutationer og kombine
ret generne pA en ny mAde, som kan
vise sig at indebsere fordele. I ugunstige
perioder med overbefolkning, mange!
pa fode og for hoje el!er for lave tempe
raturer udvildes banner og hunner med
et halveret kromosomsset. De parrer sig
og udvilder hvileseg med det normale,
dobbelte kromosomsset. Hvileeggene
overlever de ugunstige perioder for se
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Figur 6.20. Dafniemne Sidocrystallino1, Daph
nia cucullato I fladpandet 2 09 hjlmkldt
form 3, Bosmino coregoniden hue snabeldafnie
4, Chydorussphaericusden hue kuglerunde

nere at genoptage de jomfrufodende
generationer.

Dafn ier
Dafnier er smA krebsdyr, hvoraf de fieste
arter mAler mellem 0,5 og 3 mm I lieng
den figur 6.20. Dafniegruppen omfat
ter den artsrige slsegt Daphnia, som
langsomt ror sig gennem vandet med de
store antenner, mens de filtrerer med de
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chydomide 5, Holopedium gibberum I geléklok
ken 6 og rovdafnien Leptodora kindtii7 og
dens drabelige fangstkumv 8. Eftem Wesenberg
Lund 1952.

fiade kropslemmer, som pa kanterne er
tset besat med borster. Gruppen omfat
ter ogsA mindre filtrerende arter I skeg
ten Bosmina snabeldafnier og den
kuglerunde Chydorus sphaericus.
Soernes frie vandmasser huser ogsA
den meget almmndelige rovdafnie, Lepto
dora kindtii. Hunnen bhiver 15 mm hang,
mens hannen er noget mindre. Leptodo
ra bar en sknekindjagende fangstkurv af

I re

mundlemmer, som er bygget tll at spid
de byttet af mindre dafnier og vandlop
per. Leptodora bar et lille oje, men pa det
forste benpar findes veludvildede meka
niske sanseorganer, hvormed den afslo
rer byttet, nAr det bevseger sig.
I sure soer lever den moerkelige Holo
pedium gibberum, som er omgivet af en
stor geléldokke, hvis funktion ikke er
fastlagt. Den kan t2enkes at hjselpe med
opdriften, da geleen bar nsesten samme
massefylde som vandet. Men den gor
ogsA dyret mindre edeligt eller synligt
for fjender.
Inde mellem planterne tet pa bredden lever Sida crystallina, som bar en
hsefteskive I nakken, hvormed den kan
sette sig fast pA planterne. Nede I bunden lever mange arter af sma dafnier
tilborende gruppen chydorider, som er
nrer sig af mikroalger og andie mikro
organismer pa overfiaden af bundens
partilder. Omkring dem lever vandlop
per og hjuldyr med en meget varieret
levevis. Mange af de arter, som findes
mellem planterne og ved bunden I soer
ne, lever ogsA talrigt I de lavvandede, ye
getationsrige damme se kapitel 11.
"NAr sollyset falder ned pA vandspej
let, ser man ofte inde mellem vandplan
ternes blade smA sluttede selskaber af
skabninger, der er I uathrudt hoppende
bevegelse. Det vidunderligt skonne dyr
strAher ofte I de mest glimrende farver.
PA det lyse, noget kodfarvede bryst stAr
det glinsende sorte oje, indfattet I en
perlekrans af stralende hinser. Fodderne
og den forreste del af kroppen er prseg
tig violblA; den nedre del af segrummet
er ghinsende orangerodt, og I de drgti
ge dyr ser man endda fostrenes skonne
gronne ojne som nyreformede pletter.
Der er I denne beskrivelse intet overdre
vent. "SAdan skrev Wesenberg-Lund I
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Figur 6.21. Rovdafnien Polyphemus pediculus
med kempeojet. Efter Wesenbemg-Lund 1952.

1952 let omredigeret om rovdafnien
Polyp hemus pediculus, der er et magelost
lille dyr figur 6.21. Den er isser en
damform, der bruger sit kmpestore,
komplicerede oje ill at afsoge omgivel
serne for bytte og eventuelle fjender.
Kiempeojet bar ogsa givet dyret navn ef
ter den enojede cyldop med pandeojet,
som Odysseus ifolge Homers fortselling
beksempede. Det store morke oje gor
Polyphemus let synlig for fisk, sa mens
den glasldare, smaojede Leptodora lever
frit I vandmassen, skjuler Polyp hemus sig
mellem planterne. I damme uden fisk
lever den mere frit fremme.
Mange dafnier formerer sig ved jom
frufodsel med mange generationer efter
hinanden med 1-4 ugers mellemrum.
Dyrene bliver op mod 12 uger gamle.
NAr der I sensommeren eller I perioder
med fodemangel dannes banner, bliver
hunnernes g befrugtede, og de udvik
ler sig til hvileseg omgivet af en tykvg
get skal. Hvileseggene kan have en for-
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Boks 6.3. Dafnier med hurtig evolution
Ved indgangen til vinteren e!ler I pe
rioder med fodemange! producerer
dafnierne befrugtede hvi!eag figur
A. De er tykskallede og kan overleve
vinteren e!ler kengere ugunstige perio
der pA sobunden. Hvi1eggene kan
faktisk overleve I mere end 100 Ar af
lejret nede i den iltfrie sobund. Man
kan derfor tage en borekerne op og
vsekke hvileseg af dafnier ii! live I lag i
sobunden, som blev afiejret pA forskel
lige tidspunkter I fortiden.
Det er prcist, hvad man bar gjort I
Konstanzsoen I Tyskland Hairston et
a!. 1999. Soen bar oplevet stigende
opb!omstringér af b!Agronalger I lobet

af de seneste 20 Ar pga. forurening. SA
danne blAgronalger er tit giftige og
hammer dafniernes fodeoptagelse.Ved
kontrollerede forsog blandede man
vekslende andele af blAgronalger I fo
den til dafnierne og mA!te blAgronal
gernes hmning pA nutidige dafnie
stammer og "fortidige" dafniestammer
af samme art, som er opdyrket fra hyl
!eeg, der blev lagt for b!Agrona!gerne
blev almindelige. Forsogene viste, at
gamle dafniestammer havde en meget
varierende folsombed for b!Agronal
ger, mens de nutidige dafniestammer
udviste en mere ensartet og !avere fol
somhed figur B I boks 6.4. Denne
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A. Dafnien p5 fotoet ham tykskalhede hvi
heg I mugeposen bag rygskjohdet. Foto
Kirsten Christoffersen.
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B. Dafniestammem klekket fma hviheg afsat I
1962-64 I Konstanzsøen ophever en stømre vkst
reduktion ved tihstedevmehse at bl5gronalgem end
dafniestammem fma 1978-80 og 1992-97. Det
fremg5m, at dem em betydehige fomskelhe I folsomhed
mellem dafniestammem fra det enkelte Sr punk
temne, men middehvmdien stolpemne visem storre
folsomhed for end nu. Eftem Hairston et al. 1999.

Planktonliyet I de frie vandrnasser

undersoge!se viste altsA, at I !obet af
blot 20 Ar faldt hyppigheden af de daf
niestammer, der hsemmes mest af blA
gronalger. Der er sAledes sket en syste
matisk sendring I hyppigheden af de

bloffende overlevelsesevne, idet de kan
tAle at torre ud, fryse md is og overleve
I mere end 100 Ar begravet under iltfrie
forhold I sedimentet boks 6.3.
Dafnier bar ofte et karakteristisk
glaskiart udseende, som de I ovrigt de!er
med vandlopperne og fiere andre orga
nismer I dyreplanktonet. Det g!asklare
udseende fungerer som camouflage over
for iser fisk, der jager vha. synet. Fiske
yngel bar ofte dyreplankton som deres
vigtigste fodeemne, og skal!e, brasen og
belt fortssetter med at ede dyreplankton
som voksne. Dyreplanktonets risiko for
at bhive edt stiger med storrelsen af
kroppen og det morke oje, sA nAr der er
mange fisk, er det iser de smA, smAojede
dafnier, der overlever figur 6.22.
Dafnierne endrer ogsA kropsform,
nAr der er mange fisk eller glasmyggelar
ver I farvañdet. Visse Daphnia-arter ud
vilder en hoj spids hje!m pA hovedet og
en meget lang bagtorn, der gor det van
skeligt for smAmundet fiskeyngel og glas
myggelarver at hAndtere og sluge dem
figur 6.20 og boks 6.4. Som beskyttelse
mod glasmyggelarver udvilder andre
Daphnia-arter en tandrsekke I nakken.

Dafniernes graesning
og algernes vkst
Dafnier fi!trerer effektisrt og kan pA kort
tid Ijerne partikier fra et relativt stort
vandvolumen. Filtreringskapaciteten sti
ger kraftigt med dyrets storrelse. En
fuldvoksen dafnie kan sAledes optage

gener, der pavirker fo!somheden for
blagronalger en evolution hen
imod stammer, der bedre tA!er b!a
gronalger, selv om de fortsat ixemmes
af deres tilstedevsere!se.
-

-

100 gange mere fode end en 5 gange
kortere unge. Filtreringskapaciteten hos
1-3 mm store individer varierer ofte
mel!em 0,2 og 3,5 ml vand pr. time. For
samme storrelse er filtreringskapaciteten
ofte 2-3 gange storre hos dafnier end
vandlopper. Dafnierne er ofte hyppigere
end vandlopperne I meringsrige soer,
mens det omvendte er tilfieldet I me
ringsfattige soer, mAske fordi vandlop
perne bAde er mindre aktive og mindre
knevende og derfor klarer sig bedre end
dafnierne, nAr foden er knap.
I nringsrige soer kan der leve op
mod 50 dafnier pr. liter sovand. Hvis
det er 2 mm store dafnier, der hver iner
kan filtrere fodepartilder fra 1,5 ml so
vand pr. time, sill disse 50 individer til
sammen pr. time kunne fi!trere egnede
partilder fra et vandvo!umen pA 75 ml
0,075 liter dvs. at de renser 7,5% af
vandet. Hvis dafnierne bruger halvdelen
af tiden dl at filtrere, ferner de I gen
nemsnit 3,8 % af algebestanden pr.
time. Algerne mA derfor besidde en til
svarende hurtig tilvkst pA 3,8 % I ti
men for at kunne opretholde en men
dret bestandsstorrelse, og det knever, at
de deler sig hver ca. 18. time. Der er fak
tisk situationer, hvor dafnierne er endnu
mere talrige og aktive, hvorfor algerne
mA de!e sig endnu hyppigere, hvis de
skal opretholde et uamdret antal. Kan
algernes vekst ikke fo!ge med griesnin
gen, falder deres antal.
Da grsesningen er intens, er det vig
-
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Figur 6.22. Fordehing at dyreplankton efter
lngde I tre nringsfattige norske søer om
sommeren ved ingen A, lille B og stor C fi
skepredation. 1: hjuldyr, 2: vandlopper, 3: dafni
em og 4: glasmyg. A: Soen em uden fisk og er
den eneste af de tre med glasmyg. De sm5 hjul
dyr har marginal betydning, mens store arter og
individer af vandloppem 09 dafnier dominemem.

tigt for algerne enten at vokse meget
hurtigt eller undgA at blive edt. De kan I
princippet ogsA bAde vokse hurtigt og
undgA at bhive sedt, men det sker ikke I
praksis, fordi alger med hurtig vekst
saidvanligvis er smA og uden beskyttelse
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B: Soen ham ommed, 09 dyreplanktonet udgor 20
at fiskenes kost. Maximumstorrelsen at
Daphnia longispinovam mindre 1,6 mm end i
sø A 2,3 mm. C: Soen ham specialiserede
phanktonwdende fisk. De sm5 arter at datniem
er hyppigst Bosmina sp, og hele gruppen em
mindme end 0,6 mm mod 1,6 mm I so B. Om
ambejdet fra økland 09 økland 1996.
01t

og derfor grsesses meget, mens alger,
som investerer I beskytte!se, betaler for
det med langsom vsekst. A!gernes vkst
hastighed falder ofte med storrelsen, sA
ledes at en 10 ganges kengdeforogelse
svarer tIl 1.000 ganges vsegtforogelse
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Boks 6.4. Den hjaelmklaedte dafnie
Dyreplankton er meget udsat for at
bhive spist af fisk. Det er et gennemgA
ende tnek, at dyreplanktonet er glas
Mart I et forsog pA at gore sig mindre
synligt for fiskene, som benytter synet
til at finde byttet. Det mest synlige hos
dafnierne er det morke oje, og de kan
ikke skjule sig for fiskene ved at lukke
ojet. NAr der er mange sultne fisk,
eder de derfor fiere af de store og stor
ojede dafnier, som derfor bhiver sjseld
ne I forhold til de smA og smAojede
dafnier, som fiskene bar svrere ved at
opdage.
Dafnierne etablerer forst visse for
svarsverker, nAr der er hArdt brug for
dem. De kan smage, hyis der er mange
fisk og rovplankton I faryandet. Roy-
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C

dyrene frigiver et kemisk stof til van
det, som menes at aktivere generne
hos eksempe!vis Daphnia cucullata, sA
den udvikler en storre og spidsere
hjselm pA hovedet og en kengere torn I
bagenden figur 6.20. De hjelmk1atdte dafnier er vanskeligere at hAndtere
for smAmundede rovdyr end "fiadpan
dede" dafnier. Til gengseld svommer
de fiadpandede dafnier bedre, og de
sparer ogsA udgiften til hjselmen.
De nyeste opdagelser gAr ud pA, at
de hje!mMedte dafnier ogsA produce
rer unger, som bar en storre hjelm og
bagtorn end de fiadpandede dafnier
Agrawal et al. 1999. Det sker pA trods
af, de hjelmMedte og fiadpandede
dafnier genetisk set er ens. Forskellen
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Hyppighed, ‘to
I et laboratomiefomsøg I en 8 m dyb kunstig
vandsojle visem sm5 individem at en Dophnio
art kun sm5 tihbojehigheder til dognvandrmn
ger uanset om der em B eller ikke em A ti
skekaimomonem tih stede. Store, gbrende

dafniem udviser derimod dognvandringer ved
tilstedevrehse at stottem udskilt at fisk 0
og I mindre grad ogsS uden C. Omtegnet
efter Loose 1993.
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mellem ungerne findes bAde I moder
dyrenes forste og andet kuld. Ungerne
fAr dog kun den maksima!e hjlm
storrelse, hvis de ogsA se!v modtager
den kemiske pAvirkning fra fiskene.
Det lyder umiddelbart som den
rene lamarckisme. Betegnelsen benvi
ser til den franske biolog Jean-Baptis
te Lamarck 1744-1829, som mente,
at erhvervede egenskaber kan nedarves.
VI ved godt, at born af bodybuildere
ikke b!iyer mere musku!ose end born
af utnenede forseldre. Men her er alt
sA et eksertipel, hvor "dafnieborn" ud
yiMer en storre bjelm, nAr moderen
bar fAet induceret en sAdan. Uden
brug af lamarckisme er det muligt at
forMare fienomenet med, at de gener,
som aktiveres I moderen, til en vis
grad forbliver aktiverede I afkommet,
mens generne forbliver hyilende hos
de genetiske identiske dafnier med det
fiadpandede udseende. Moderens om
givelser pAvirker ikke gensammenset
ningen, men den mAde generne bliver
udtrykt pA.
Fidusen er Abenbar. Dafnierne le
ver I gennemsnit mindre end en mAned om sommeren, og de producerer

betyder, at delingshastigheden falder til
under det halve. Ti! gengeld kan de sto
re algeceller vre for store til, at smA
dafnier kan ede dem. De store celler el
ler store kolonier kan faktisk nA en stor
relse, hvor de ikke direkte kan filtreres af
noget dyreplankton. Algerne kan ogsA
beskytte sig ved at producere giftstoffer,
men udgifterne til giftproduktionen be
tyder, at veksten gAr ned, og samtidig vil
der altid vre nogle Ijender, der ikke ha
der sig afskrsekke. SA ingen beskyttelse er
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en lang rsekke kuld tset efter hinanden
ved jomfrufodsel. Hyis de forste kuld
dafnier udssettes for mange fjender, er
det sandsyn!igt, at de nseste kuld ogsA
moder mange fjender f.eks. fisk, da
disse jo gennemgAende lever I meget
kengere lid. Derfor er det en fordel
for dafnierne, at de fra fodslen er
"Medt pA" til at Mare den risiko, der
moder dem.
Dafniernes adflerd pAvirkes ogsA af

fiskenes tilstedevere!se. Dafnierne ud
viser en storre tilbojelighed ii! at van
dre op og ned i vandsojlen I lobet af
dognet, hyis der er mange fisk til stede.
Herved nedssetter dafnierne risikoen
for at blive spist, da de skju!er sig I det
morke dybe vand om dagen skjult for
fiskenes bhikke, mens de om natten sti
ger op mod overfiaden for at gnesse
planktonalger. Ved forsog bar man
vist, at store dafnier udviser kraftigere
dognvandringer end smA dafnier ved
tilssetning af vand, hvor der tidligere
bar levet fisk, og som derfor indehol
der sknekstoffer sAka!dt kairomoner;
figuren. De store dafnier er pA samme
tid bedst til at vandre og mest udsatte
for fiskepredation pga. storrelsen.

100 % effektiv. Sammensetningen af a!
geplanktonet varierer derfor kollosalt,
men der optneder en storre andel af enten meget hurtigt voksende eller uspise
hige arter, nAr dyreplanktonets grsesning
er mest intens midt pA sommeren.

Vand lopper
Vand!opperne er scerkonnede krebsdyr,
som udelukkende forplanter sig konnet.
Mens unge og gamle dafnier ligner bin
anden, sA endrer vandlopperne udse

Pla k inlivct i be Inc vandmasser

3
Figur 6.23. Vandloppemne Cyclops insignis1,
Eudioptomusgrocilis2 og en nauphie 3, som
em vandloppemnes tidhigste udvikhingsstadium.
Efter Wesenberg-Lund 1952

ende I lobet af udviklingen figur
6.23. Fra g til konsmoden voksen
gennemgAr vandloppen 12 stadier med
11 hudskifter imellem. I de forste 6
stadier er dyret en nauplie en lille tre
kantet skive med tre par lemmer. I de
nseste 5 copepoditstadier ligner dyret det
sidste, konsmodne voksne stadium.
Generationstiden er mellem 1 og 6
uger. Vandlopperne overlever vinteren
som yoksne, mens dafnierne overlever
som hvi!eatg.
De a!mindeligste vandlopper ti!horer
slsegten Cyclops med ca. 15 arter I Danmark og Eudiaptomus med 3 arter. Flere
Cyclops-arter er sammen med andre
skegter, som ikke bhiver omtalt nrmere,
dam- og bundformer. Cyclops er mer
mest drAbeformet og bar bojede anten
-

ner. Den lever som ung af alger, som den
snapper enke!tvis. Som voksen lever den
iner som rovdyr. Eudiaptomus bar paral
lelle sider og lange antenner, som stAr
vinkelret ud fra kroppen som svseveor
ganer.
Eudiaptomus lever isser af alger med
en storrelse pA mellem 5 og 100 mikro
meter. Den filtrerer bedst fodepartiMer
med en diameter pA 5-30 mikrometer.
Herved adski!!er den sig fra de filtreren
de Dapnia, som fi!trerer partilder med
en storrelse pA 1-30 mlkrometer bedst i
omrAdet 2-10 mikrometer noget af
hengig af arten og dyrets storrelse.
Daphnia kan sAledes filtrere fritlevende
bakterier, mens disse gAr fri, nAr Eudiap
tomus soger fode, medmindre bakterier
ne sidder sammen I Mumper.
-
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Der er ogsA andre forskelle I fodesog
ningen mellem vandlopper og dafnier.
Eudiaptomus er som andre vandlopper
meget selektiv. Den smager pA foden og
kan derfor fjerne verdilose partikler. Gi
ver man Eudiaptomus en ligelig blanding
af alger og plastikkugler af samme ml
kroskopiske storrelse, sA optager den
nesten udelukkende algerne og spytter
plastikkuglerne ud figur 6.24. Daphnia
er derimod ude af stand til at skelne de
smager ikke pA partiMerne, for de sluger
dem.
-

Glasmyg
Glasmyggelarver er stort set de eneste
insekter, der lever frit I vandets plankton
figur 6.25, mens der lever mange bun
drede arter pA sobunden. Herhjemme
bar vito arter med glasMare larver
Chaoborus crystallinus og C. flavicans
og en tredie lidt morkere art C. obscuri
pes, som iser lever i sure soer uden fisk.
Glasmyggelarver svever I vandret stil
ling I higevegt med det omgivende vand.
De holder pnecis samme massefylde
som vandet vha. to par luftfyldte bkerer
en I forenden og en I bagenden. Bke
-
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Figur 6.24. Dyreplanktonets pmocentvise opta
gehse at mikmoahger 09 phastikkugler at samme
stømmehse, n5m de tilbydes de to tødeemner I hige
store mwngdem. Datnier som Sida crystollino 0
og Daphnia galeatha . em helt uselektive og
optager 50 0/ plastikkugler og 50 0/0 mikmoalger.
Vandloppem som Eudioptomussp. og marine
vandlopper * og D smager p5 foden 09 tmasor
temer phastikkuglerne, sS de udgor ganske tS pmo
cent at konsumet. Efter DeMott 1988.
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rerne er de afgnensede rester af de to
store kengdegAende trachéstammer, som
findes hos myggenes forfiedre. Dyrene er
I stand ill at endre trachéblserernes vo
lumen ved enten at udskille eller fjerne
huft fra dem, og dermed kan de bevsege
sig op og ned i yandet.
Der er nemlig det merkelige ved glas
myggelarver I hvert fald de glasMare for
mer I soer med fisk- at de om dagen ssed
vanligvis ligger nedgravet og inaktive I so
bunden med kun bagenden stikkende op.
De Marer sig fint selvom sedimentet og
bundvandet er iltfrit. NAr de danner tsette
bestande, kan der om dagen higge 100.000
dyr pr. m2 sobund. Om natten stiger glas
myggelarverne opi vandsojlen for at jage.
Fordeler dyrene sig jevnt I en 10 m dyb
siandsojle, kan man derfor fange 10.000
dyr pr. m3 eller 10 dyr pr. liter.
De er glubske rovdyr, som reagerer pA
bevsegelse I vandet og fanger byttet yha.
de vinkelbojede antenner pA spidsen af
hovedet. De knsebojede antenner slAs
sammen om dafnier eller vandlopper,
som spiddes af de spidse borster. Heref
ter fores byttet frem tIl munddelene,
hvis kindbakker ligner typiske rovdyrs,

100

I

Figur 6.25. Glasmyggen, Chooborus flovicans
max. 8-16 mm, em et vigtigt dymeplankton
wdende rovdym I søem. Myggelarven megulerer
sin position i vandsojlen ved at ndme volumen

og det fores I sonderrevet tilstand ned I
svselget.
Glasmyggelarverkan inducere n
dringer I kropsformen hos byttedyr som
dafnier, mens den selv sendrer adfserd af
hsengig af msengden af fisk I vandet. I soer
eller damme med fA eller slet ingen fisk
ophorer glasmyggelarverne med at begra
ye sigi bunden om dagen. I stedet ophol
der de sig til stadighed I vandet for at jage.
Glasmyggelarven forvandler sig tIl

‘

1

ri.

o

at de to par huftskke. Luttskkene em mester at
de hengdeg5ende trachéstammer. Etter Wesen
berg-Lund 1952.

puppe I vandmassen I hojsommeren.
Puppen stiger tilvandoyerfiaden, puppe
huden sprsenges og den voksne myg flyver
bort for at parre sig. Ved Esrum So kan
man mode kollosale myggesvrme, som
trsekker et glasagtigt lag over trseerne I
Grib Skoy. De voksne myg hverken stikker
eller tager fode tIl sig. Efter parringen so
ger hunnerne ud over soen og kegger g
gene I en gelémasse, som synker til bunds
og udyiMer en nygeneration aflarver.

Bakterieplankton
Bakterier I planktonet nedbryder det or
ganisk stof til kuldioxid, vand og me
ringssalte. De forskellige bakterier om
setter forskellige substrater, og kun I
samlet fiok kan de sorge for en fuld
stendig nedbrydning af det organiske
stof. Andre typer af bakterier varetager
en nekke mere specifikke processer som
at omdanne ammonium til nitrat, om
danne reduceret jern tIl oxideret jern,
omdanne reduceret svovl sulfid til oxi
deret svovl sulfat og omdanne methan
ill kuldioxid. Alle disse oxidationspro

cesser krsever tilstedeverelse af ilt for at
kunne forlobe. Men det betyder ikke, at
den bakterielle omssetning gAr I stA un
der iltfrie forhold. Nede i sobunden,
men ogsA I iltfrit bundvand, foregAr der
en iltfri omssetning. Ved frasoer af ilt kan
bakterierne I stedet for ilten benytte sig
af andre oxiderede stoffer sAsom nitrat,
sulfat og iltet jern til at omsette det or
ganiske stof figur 6.26. Nitraten redu
ceres herved til ehementert kvelstof
N2, sulfaten reduceres til sulfid og oxi
deret jern omdannes til reduceret jern.
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+
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-

CH2O + N0

-

CH2O + Mn4-

CH2O + Fe3’

-

-

-

H20 + CO2
Iltrespiration
N2 + CO2
Denitmifikation
Mn2÷ CO2
Manganmeduktion

-*

Fe2÷ CO2

Jemnmeduktion
CH2O ÷SO

-

2 CH2O

-

Figur 6.26. Bakteriemnes nedbmydning at orga
nisk stof CH2O med fomskelhige iltningsmidher
angivet med faldende energiudbytte ved pro
cessen rod bjlke. Dc forskellige processem em
fordelt p5 samme mSde med dybden I sedi
mentet. Iltrespiration fometmkkes, nSr der em
lIt til stede, og denitrifikation g5r forst i gang
under ilttrie forhold; sultatmespiration begyn
der tørst, nSm nitmaten NO3’ em forbmugt. Eftem
Sand-Jensen og Lindegaamd 1998.

H25 + CO2
Sultatmeduktion
CH4 + CO2

I

Samtidig omdannes det organiske stof
til kuldioxid og vand I lighed med, hvad
der sker, hvis ilt er ti! stede. Dybt nede I
en mudderbund, hvor sAve! ilt som ni
trat, sulfat og oxideret jern er forbrugt,
dannes der methan sumpgas ved ned
brydning af det organiske stof.
Bakterierne lever i vandmassen som

Figur 6.27. Bakterier at torskellig form og en
bakteriedende flagellat med to svingtr5de tra
soplanktonet. Organismemne tremtrder lysende,
tordi de em prpareret med et farvestof, 09 tluo
rescerer, tordi de belyses med blSt lys. Foto Kim
sten Christoffersen.
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frie 0,2-1,0 mlkrometer store kugler el
ler stave I et antal pA mel!em 10 mil!io
ner og 10 milliarder pr. liter sovand fi
gur 6.27. Men der lever ogsA mange
bakterier pA og inde I de dode alger,
dode dyr og smA organiske partilder,
som er opslemmet I vandet figur 6.28.
Ofte mode man sammenvsevede Mum-

Figur 6.28. Dc kmmmerhustormede cellulose
hylstre tra dode guhalger at sIgten Dinobryon em
tt besat med baktemiem med en stommelse p5 ca. 1
mikmometer. Foto Kirsten Christoffemsen.

-

per af organisk stof og bakterier. Da
bakterierne er smA, er deres overfiade
meget stor I forhold ii! deres masse, og
de varetager en meget stor del af den
biologiske omscetning. Alger og bakteri
er stAr normalt for storstedelen af den
samlede biologiske omscetning i plank
tonet.
Man bar undret sig meget over, hvor
for bakterieantallet I planktonet tilsyne
hadende cendrer sig meget !Idt fra dag til
dag eller fra uge ii! uge pA trods af, at
bakterier bar en stor vcekstkapacitet,
mens planteplanktonets produktion og
masse til gengceld varierer meget. Man
bar givet to mulige forklaringer: 1 at
dyrefiagellater og ciliater er effektive til
at cede bakterierne og derfor hele tiden
holder deres anta! og masse I skak, og 2
at mange af de bakterier, man tcel!er, I
virkeligheden ikke er aktive, men er spø
gelser, der enten er dode eller I dvale.
Begge forMaringer rummer sandheder
og kan supplere hinanden, men det stAr
nu Mart, at andelen af spogelsesbakterier

-

-

Planktonlivet I be fnie vandmassen

kan andrage op mod 90 %. Regner man
kun de aktive bakterier med, er variatlo
nen I bakterieanta!!et betydelig og udvi
ser god overensstemmelse med variatlo
nen I mcengden af tilgcenge!igt organisk
stof Sondergaard 2000.
Den omtalte inaktivitet skyldes ofte
sult, da koncentrationen af egnet orga
nisk stof I vandet scedvan!igvis er lay.
Ved ogede koncentrationer af egnet or
ganisk stof stiger andelen af aktive bak
terier, og en storre andel op mod 50 %
af det konsumerede organiske stof bru
ges til produktion af nye bakterier frem
for alene at blive udnyttet ti! at holde de
allerede eksisterende bakterier I live.
Bakterier, som sidder fast pA dode alger,
dyr og kiumper af organisk stof er ogsA
gennemgAende mere aktive end de fIt
levende bakterier, sikkert fordi tilforslen
af egnet organisk stof er storre. SA selv
om vi kan tce!!e fiere fritlevende end
fasthceftede bakterier, sA stAr de fasthcef
tede bakterier ofte for en storre del af
omscetningen.

I

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

10
-
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Kransn5lalger
Vandskudsplanter
Rosetplanter

>
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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
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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.
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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
Co

rn

III

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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8. Søernes fisk og fiskeri
Ferskvandsfiskenes ye og vel folges op
mienksomt af de ifs enhversfiskcre, den
stadig findes, og af de mange lystfiske
re. Selvom de fleste lystfiskene en mere
tiltrukkct af vandbobenes laks, onreden
og stallingen, sa bar sofiskeniet ogsa
mange tilbengere. Nogle onsken bane at
fange en fisk, men de fleste ban sped
fikke onsker om gode spisefisk som
aborre, gedde, sandart og l, ellen endog
belt og soorned I de f soer, hvor det
kan lade sig gone. Dette lystfiskcni star
kontnast ill tidligere tidens stonne ud
nyttelse af soernes fisk som vigtig pro
teinnig menneskefode. Sofiskcnict han
haft stor betydning I able de àrtusinden,
den bar boet mennesker I Danmank se

ogsa side 93, og denne betydning en
faktisk forst fonsvundet I bobet af de
sidstc 100 an.
Inden fon sookobogien en interessen
for fiskenes noble i omsietningen til gen
gield oget knaftigt gennem de sidste 1020 an ved univensitetenne og ikkc mindst
ved sektorforskningsinstituttenne. Den
ne intenesse afspejles I hoj grad I amtcn
nes miljotilsyn og I de biobogiske konsu
lcntfirmaens udnedningen. Dc vigtigstc
spongsmal bar vieret: 1 Hvordan sen fi
skebestandene ud I søer af forskellig
type? 2 Hvilke samspil foregan den mel1cm fiskenc indbyndcs? 3 Hvad en nela
tioncnnc til dyneplanktonct, vandplan
tenne og planteplanktonet.

Ferskvandsfisk
I de sidstc 150 an en den tnuffet 38 natur
ligt hjcmmehoncnde fenskvandsfisk I

set, og ret fit arten han nitet at indvandre
siden, samtidig med at ingen nyc anten

Danmank. Denudoven tnieffes 9 anten,

cndnu en opstaet. Men antallet af fcrsk
vandsfiskeantcr en I det hele taget lavt
250 anten i Europa sammenlignet med
ckscmpclvis I USA 850 anten, hvor den

som en indfont til landet og dcrcftcn ud
sat ellen undsluppet fna fangcnskab
Stobtze og Pihl 1998. Antallet af danskc
fiskeanten I fcrskvand en under alle om
stiendigheder lavt - meget lavere end
det, man finder i havet omkning os, hvon

den lever ca. 220 arter.
Antallet af fcrskvandsfiskeanten I
Nordeuropa en genenelt la,rt, fordi om
nadct for blot 13.000 an siden van nedi

van flene og stonne ovenlevelsessteden
mod syd under istidenne. Antsantallet en
sienlig stont I tnopiske omnaden som
Amazonas 2.500 anten, den bade en
stort og han en mange millioner an bang
udviklingshistonie uden ncdisning
Gnoomebnidge og Jenkins 1998.
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opmierksom pa, at de danskc soen
sandsynligvis en modtagcligc for indfor
sd og udsietning af fnemmede fiskearter,
da artsantabbet niieppe en miettct. Det kan
fone tib betydebige iendningcn I soernes
fodekieden, hvis fiskearten udsiettes ellen

20
15
Co

3a

10
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4
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12

14

indvandnen, som det skete ved udsait
ning af sandart.
Det en ret fit fiskearten, den en abmin

16

Anta registrerede arter

delige i bandets soer. Dc fem topkandida
ten en abonne, bnasen, gedde, skabbe og b
figun 8.2. Dc naiste fem net abmindebige
anten I naikkcn en honk, boje, nudskabbe,
sandant og sudcn. I ekscmplenne fra Anne

Figur 8.1. Antallet at tiskearter 1 84 danske soer.
Dc fleste soer indeholder mellem 5 og 15 fiske
arter. Fiskeokologisk Laboratorium upubl. data.

so og Esnum so tabel 8.1 stan de fonst
nievnte fem fiskearten og honk for ho
vedpantcn af fiskebestandenc. I nogle

Dc danske soen indehobden omkning
30 afvones 38 ferskvandsantcn, mens
nesten udebukkcndc lever I vandbob sammen med en niekke af soartenne. Den

soer en helt og smelt talnige. Dc fleste stu
dier af fodekonkunnencens, prcdationcns
og mibjokravcnes betydning for fiskebe
standens sammensietning en udfort for
abonne, skabbe, bnasen, gedde og sandart.

enkebte so nummen ofte kun mebbem 5 og
15 anter med et toppunkt ved 10 figur
8.1. Da den lever sa fa anten, ma man

Fiskeart
Antal
Aborre
Brasen
Gedde
Hork
Ska lIe

Au
øvrige arter:
Loje
Regnloje
Rudska lIe
Sa ndart
Suder

6.817
790
19
1.216
1.155
303

9

Esrum Sø
Vaegt °Io
51
4
4
28
12

Arreso
Antal

Vaigt °io

322
4.197
4
388
4.117
77

70
mindre end 1
mindre end 1
27

1.050
128
177
ii

21

label 8.1. Sammenligning at Fiskeokologisk Laboratoriums tangster I den ret klarvan
dede Esrum So 11997 og den meget uklare og eutrotierede Arreso i 1992. Antallet er
vist samt vegtprocenter blandt de seks vigtigste tellesarter for de to soer. Data tra
Jensen og Muller 1996, 1997
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Seernes hsk op fisker

-

Figur 8.2. Almindelige fisk i danske soer. Skalle 1 og brasen 2 er tredtisk, aborre er
roytisk som stor 3 og gedde 4 og sandart 5 er tiskeedende rovtisk det meste at livet.
Tegninger at Jens Gregersen.

20

15
or
a
C10

>

5

5

55

1

I

I

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400
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Figur 8.3. Den samlede mengde fisk I danske soer stiger med oget neringsrigdom.
Etter Jensen og Muller 1997.
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Fiskene i nringsfattige
og naeringsrige søer

fosfonnige, ukiane soen, og hen traiffer
man ogsa sambet set de tietteste fiskebe

Den sambede miengdc fisk og bestande
nes sammensaitning iendner sig meget
med soernes nainingsnigdom figun 8.3
og 8.4. Abonre dominener I de nierings
fattige soer, hvor fosfonindhobdet og
pbanktonmaingden en lay og vandet
Mart. Skalbe og bnascn dominener I de

stande.
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J

Gedde
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0,2
0,1
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IIj
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Sandart
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Skalle
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Brasen

I
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1
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0-0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 0,2-0,4 Større
end 0,4

F-osforkoncentration, mg pr. liter
Figur 8.4. Den samlede tiskemengde kg pr.
garn at arterne: aborre, gedde, sandart, skalle
og brasen I 65 danske soer med torskellig ne
ringsrigdom. Efter Sondergaard et al. 1998.
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Skabbe og brasen boner tIb "fnedfiskc
ne", som isain lever af smadyn I plankto
net og pa bunden, mens aborre som
ston sammen med gedde og sandart en
fiskciedende novfisk. Med oget nainings
nigdom I soenne oges isier den samlcdc
maingde fredfisk, fondi den ogede pro
duktion af pbantcpbankton given et meget storne fodegnundlag af dyrcplankton
og bunddyn. Tib gengield fabdcr andcbcn
af fiskeiedende novfisk som abonre, ged
de og sandant, selvom de to sidstnaivnte
findes I storne maingde.
Man han saidvanbigvis folgende for
kbaning pa abornens dominans I de nie
ningsfattige soen. Abonren en vebtilpasset
tib bivet meblem bundplanterne, som tit
findes I nainingsfattige soer. Sma abonnen
kan under sitdannc fonhold Mane sig ni
meligt I konkurnencen med skabbe og
brasen om dyneplanktonet, og abonnen
kan supplene foden mcd bunddyn og
denfon pa 2-3 an vokse sig tilpas stor ca.
15 cm til at kunnc beve af smitfisk af abbe
anten. Det en imidlentid ikkc bare plan
tenne, som han betydning. Selve me
ringsfattigdommcn og tilstcdcviercbsen
af mange bunddyn en vigtig for aborrens
dominans, som den kan opncthobdc i
stone dybc soer sasom Esnum So, selvom
bundpbantcnnc kun findes I en snaivcn
zone bangs bncdden. Aborren dominenen
ogsa fiskebestanden I meningsfattige soen
med nosétplanter, som pga. deres liden
bed ikke bidnager mcget til den fysiske
struktur I bnedzonen. Abonnen domine

ncr saidvanbigvis sammen med skabben,
mens den en f brasener I nainingsfattigc
soer.
Rebationen mebbem abonne og skable en
ret velundersogt Pensson og Crowder

Si

-,

5

15. 59

Boks 8.1. Hojryggede karusser
Kanussen lever bitdc I soen og damme.
Den kan ovenbeve net bienge under ilt
fattige forhold. Sit I damme, hvor abbe
andre fisk en dode pga. iltsvind, finder
man ofte bevende kanusser. Svenskeren
Christen Brönmark og kolbcgcn Bnön
mark og Miner 1992, Brönmark et al.
1995 han fundet, at kanussen en lay
rygget, nitr den lever abene uden fiske
aidendc novfisk, og de fleste fisk desu
den en ret smit under disse fonhold fi
gun. I modsaitning hentib en karussen
hojnygget, og de fleste indvider en sto
ne, nitr den lever sammen mcd rovfisk.
Den yngler ivnigt under beggc fonhobd.
Ved forsog godtgjordc Bnönmark
og kolbegen, at karussens hojnyggethed
og bestandens stonnebsessammensait
fling I hoj grad skybdes fiskcaidende
novfisks indflydebse. Dc han simpcbthen
svairest ved at fangc og aide de store og
hojryggcdc kanussen. Hvis de denfon
delte en kanussedam, den opnindebigt
van fri for novfisk, op Ito habvdebe ad
skilt af en pbastikvieg, hvon den cne
halvdeb fungenede som en uiendrct
kontrol, mens den anden habvdeb fik
tilfont gedder, sit udvikbede karussebe
standen udsat for predation den hoj
nyggede form, og,dc stone fisk domine
rede I stigende grad.
I babonatonieforsog ban de vist, at
kanussen neagener pit kemiske stoffen,
som udskiblcs af abonre og gedde, ved
at udvikie hojnyggethed, mens den en
upitvinket af synet af de fiskeaidende
novfisk. For samme liengde en novfiske
nes fangstsucces hojere blandt lavryg
gede end hojnyggcde kanussen. Er den
ingen rovfisk bliven kanussen lavrygget,

B
8

a 50cr uden rovfisk
* 50cr med rovfisk

6

ii!
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Fiskelengde, mm
A. Hojrygget og lavrygget karusse. B. Soer og
damme med fiskeedende rovfisk preges at
store karusser, mens dem uden preges at sma
karusser. Etter Brönmark et al. 1995.

fordi denne form svommer bednc og
en bilbigere at pnoducene. Beskyttebsen
mod fiskeiedende rovfisk stigen ogsit
mcd kanussens storncbsc, hvibket en
medvinkende til dominansen af stone
karussen I damme med fiskeaidende
novfisk. I damme uden fiskeiedende
novfisk udvibdes til gengield tusind
brødre-bestande af mange smit kanus
sen af ens storrclsc, som konkunnercr
indbyrdes om foden og hiemmcn til
vieksten af abbe individen.
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1997. Det interessante en, at nelationen
bitde nummen: 1 fodekonkunrence mel1cm smit aborren og skabber, og 2 store
abonnens pnedation pit smit skalben og
smit abonnen. Abonren en som naivnt I
stand tib med stigende alden at skifte
fode fra dyreplankton, over bunddyr tib
fisk. Den bar et ret stont svailg, en ret
langsom i sine bevaigelser og en fodege

neralist. Men denne genenabisme bety
den, at aborren ikke en sit effektiv tib at
aide de tne ovennaivnte fodeemnen som
egentlige speciabisten en. Den en cksem
pelvis ikke en men sit cffektiv planktonaider som skabben, den under hurtig
svomning aider dyreplankton I hobetal. I
planktonnige soen med meget plante- og
dyrcplankton og fit vandpbanter og
bunddyn han skabben denfon en klan fon
dcl I konkunnencen med abonne. Tib illu
stration af den skiftende nebation melbem
aborne og skabbe I bdanvandedc og ukbane
soer figun 8.5 han Pensson et ab. 1991
fundet en stigende maingdc aborren med
oget skabbcmaingde I nainingsfattige soen,
fondi skabben falder som bytte for abor
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Figur 8.5. Sammenhengen mellem mengden
at aborrer og skaller er positiv i neringstattige
svenske soer A, hvor skallerne er bytte for sto
re aborrer, men sammenhengen skitter til ne
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nenne. I nainingsnige soer fabder maing
den af abornen tib gengaild med stigende
maingde af skaller, da sidstnaivntc fun
genen som en sainbig effektiv fodekonkun
rent I sitdanne soen.
Det en sikkert ogsit medvinkende dl
abonrens dominans i nainingsfattige
soer, at den en fit gedden. Det skybdes bl.
a. en ditnligt udvikiet nonsump et beve
stcd, som gedden en tait knyttet ill som
base for sine pludselige baghoidsangreb.
Nitr de 10-20 cm stone aborren en fri for
gcddeangneb, kan de udnytte itrsyngben
fna abbe anter inklusive denes egne arts
faibben. Da store abonner aiden smit abor
ncr, kan man finde en meget vcksbende
stonnebsesstnuktun I samme so gennem
en itnnaikke med henholdsvis mange smit
og fit stone abonren pit ét tidspunkt og re
lativt fame smit og flene stone abonren pit
et andet tidspunkt.
Skabben en vones almindeligste fensk
vandsfisk, og den findes bitde I nanings
fattige og naningsnige soen. I de nanings
fattige soen lever den mest I bncdzonen,
men I nainingsnigc soer flytter den ud I
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Skallefangst, kg pr. net
gativ I neringsrige soer B, hvor skallerne op
treder som ettektive fodekonkurrenter til abor
rerne om dyreplanktonet. Omtegnet etter Pers
son et al. 1991.
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Figur 8.6. Geddefangsten er storst i lawandede soer med en rigt udviklet rorskov
°io at overtladearealet med mange standpladser. Efter Jensen og Muller 1997.

de itbnc vandmasser og kan forekomme
I massevis. Den lever I de unge itn isair af
dyrcpbankton og senere af insekten, mus
linger og snegle. Men den cm ikke knaisen
og kan som en af de fit danske fiskeanter
aide vandplanter, algekolonien og Mum
pen af dodt onganisk stof. Dens evne ill
at aide algekobonien og detritus, nitn dy
refoden en knap, given den en fondeb I
mcget planktonnigc soer.
Brasen lever ogsit af dynepbankton I
de unge itn, mens aildre fisk aider bund

dyr isain dansemyg. I soer mcd taitte
bnasenbestande falden bunddyntaithe
den. Dens fodcsogning kan mcdvinkc ill
at gore sovandet uklant, fondi den hvinv
ben bunden op, nitr den sugen dynenc op
af sobunden. Brasen bliver meget ston og
gammeb; op dl ca. 75 cm og 10 kg med
en alden pit 20 itn, men I de fleste soer bli
yen fisken kun godt 40 cm eften 15 itn. I
knaft af stonrebsen og den sammen
tnaingte, hoje kropsform en gamle bnase
ncr fri for fiskepredation. Dcttc gaibden
-

isain, nitn sandart domineren som fiske
aidende novfisk, da den pga. sit snaivne
svaibg ban svairt ved at aide den hojnyg
gede bnasen. I meget ukbane soer, hvor
sandanten jagen vha. sit tnykfolsomme si
debinicongan, vib den denfor isair gone
indhug I skalbebestanden, mens brasen
bestanden gitn fri. Det em en medvinken
de itrsag tib bnascnes dominans I eksem
pelvis Anneso tabeb 8.1.
Gedden en vones stonste fiskeaidende
novfisk. Selv unge gedden fonetnaikken
fisk som byttc, men de kan dog supplene
mcd bunddyr, froen og aillinger. Ged
dens byttc athaingen af den ovnigc fiske
bestand, men den bestitm ofte af smit
abonncr, brasener, skabber og geddeyngeb.
Kannibabisme spiller sitbedes en stom noble
hos gcddcn. Den en udpnaiget tennitonie

haivdcndc, og dct en I hoj grad antabbet af
reviner pit bavt vand, den bestemmen be
standsstonnelsen.
Gedden en isair knyttet tib ydenkanten
af romskoven, og taitheden fabder derfor
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med bnedzoncns aftagende betydning I
stone, dybe soen. I bavvandede soen med
rorskov, mange hobme, vige og ocr bliver
geddebestanden derfon saimbig ston figum
8.6. Man ban ogsit tidligenc ment, at det
sommenukbane vand I nainingsmige soen
van et sainligt problem for gedden, den
jagen vha. synet. De seneste itrs under
sogebsen ban imidlertid vist, at gedden
kbaner sig fontninbigt I bavvandede, nai
mingsnige soen, hvon den em mange smit
brasenen og skallen, hvonimod abonnenne
fonsvinder pga. konkumrencen med de
naivntc fiskeantem.
Sandanten en en udpraiget fiskeaidcn
de novfisk, som I modsaitning tib gedden
en knyttet til socnnes fnic vandmasser.
Det gaibden bitdc ynglen, den lever af dy
ncpbankton og fiskeyngel, og aibdnc fisk,
som em fiskeaidcnc. Sandarten jager vha.
bugtesansen og sidelinieomganct. Den
klaner sig denfor fint I stone, dybe soer

100

A1

med pbanktonnigt vand om sommenen.
Code sandantsoen em f. eks. Funesoen og
Mosso. Sandarten levede ikke i Danmark for 100 itn siden, men em siden ble
vet udsat I ca. 100 soen, bl. a. fondi den em
en fin spisefisk.

Bestandsaendringer blandt
fiskeaedende rovfisk
Dominansforhobdct melbem abomne, ged
de og sandant folgen som naivnt to ho
vcdtendcnscm. Den fonste tendens knyt
ten sig tib soennes nainingsnigdom. Ved
bay naningsnigdom dominener abomme,
og ved hoj nainingsnigdom dominener
enten gedde ellen sandant. I abbe tilfaibde
faldem de fiskeaidcnde movfisks andeb af
den sambede fiskemasse med oget nai
ningsnigdom, og I en del af de abbenmest
nainingsmige soen mangler fiskeaidcmnc
fuldstaindigt figun 8.7. Det haingen ofte
sammen med peniodisk ibtsvind, som
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Figur 8.7. Dc fiskeedende rovtisks andel at den samlede fiskebiomasse I soer med
forskellig neringsrigdom. Efter Jensen og Muller 1997.
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Figur 8.8. Dominans at forskellige rovfisk som tunktion at soernes dybde og
neringsrigdom. Etter Jensen og Muller 1997.

dnaibem fiskene, og isan bestandene af fi
skeaidende rovfisk kbanen ibtsvindct ditr
ligt og en bainge om at genskabe bestan
den, fomdi de fonmenen sig langsomt og
en lange om at nit fuld stonrelse. Sitdan
ne fombold klaren skalbenne meget bedne,
da de fonmemen sig ivnigt og voksen hum
tigt. Gedden cm dog ret titbsom over for
ibtsvind, da den ham en adfaind, hvon den
stitm stAble I baghold og venter pit byttet
og denfom han et met bavt stofskiftc og ilt
fombrug. Man modem denfon gedder I

damme, hvon den md imebbem opstitm
lave ibtspaindingen.
Den anden tendens knytten sig tib so
ennes middebdybde. Dc mest lavvande
de, nainingsnigc soer ham dominans af
gedde, de mclbemdybe ham dominans af
sandant, og de ablerdybeste ban domi
nans af abonre figun 8.8. Dc albendybe
ste soen han imidlertid ogsit bavere nai
ningsindhobd end de mcbbcmdybc og bay
vandede soen, og det medvirker fonmo
dentlig tib andningen.

Sofiskeri
Al ban vaimet emhvcmvsfiskcnicts vigtigstc
okonomiske grundlag I de danskc socn.
Dette gnundlag en nu fonsvundet, fondi
itbebestandenc og denmed fiskenict en
styntdykket de fleste steden I bandet fi
gun 8.9. Ifolge tallene fna Esnum So og
Limfjordcn faldt itbefiskeniet I penioden
1978-1997 tIb nogle ganskc fit pnocent af

det opnindcbigc. I Gudenitens soen og
vandbob en itbefiskcnict fabdet tAb en fem
tedeb fra 1979 dl 1999 figun 8.10. Den
samme udvilding fandt sted I Anreso,
hvor erhvervsfiskencn I 1980’enne om
sommenen tillige fik voldsommc pnobbe
men mcd massive kalkudfaibdninger pit
redskabenne, som skybdtes meget hoje
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Figur 8.9. Aletiskeriet er faldet I Esrum So, Limtjorden og Ringkobing Fjord og det
ovrige Danmark over en lengere arrekke. Data fra flere kilder.
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Figur 8.10. I Gudenasystemet har der veret en markant samlet nedgang I erhverstiskeri
et etter l, sandart og gedde tra 1979 til 1999. Bag denne nedgang skjuler sig en serlig
stor nedgang I auefangsterne i lange So og I sandart- og geddetangsterne i Mosso. Ind
rapporterede tangster til Danmarks Fiskeriundersogelser, Gorm Rasmussen upubl..

pH-vaimdicn ca. 10 pga. pbantepbankto
nets intensive fotosyntese. Det meste af
itlefiskemict fomcgitm nu I Bailtenne og cm
basenet pit itb opvokset I fjondene og ud
vandnende itl fna fenskvand I de ovnige
bande omkning østersoen. Det en sikkcnt
bare et spongsmitl om tld, for dette fiske
mignundlag ogsit fabdem.
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Den mest sandsynbigc fonklaming pa
nedgangen I itlefiskenict cm et for stont fi
skeni efter udvandrende itb pit vej til gy
deomnitdet I Sargassohavet og dcneften
en fonmindskct opvandning af gbasitb tib
soenne. I begyndebsen af 1960’cnne kun
ne man under glasitbenes opgang finde
store maingdcm af dem I soemnes og
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Figur 8.11. Aleopgangen i Arreso er taldet over en lengere arrekke. Efter Jensen
og Muller 1991.

vandbobenes vegetation, men nu 40 itr
senene em den ingen glasitb at finde. Dette
fombold illustnenes af tab for gbasitbop
gangen dl Anmeso, som 11990 van faldet
tIl en bmokdel of niveauct I 1960-70’enne
figum 8.11. Dereften van det kun et
spongsmitb om fit itn, for itlebestanden
mindskedes I soen, som da ogsit omtment
bbcv halvcmet fncm tIl 1996.
Det spiller ogsit en noble for soennes
itlebestande, at udsaitningen of glasitl cm
fonmindsket noget. Det skyldes bitde, at
emhvervsfiskene ham lagt op og ikke mere
sorgen for udsatninger, og at glasitbene
en blevet dyreme og mere efterspurgte bb.
a. til opdnait I Japan og Kina. Dem em
ikkc mere nogen naivncvaimdig opgang
of glasitb ved det klassiske opgangssted
ved Hojem sluse, og glasitl dl udsaitning
kobes nu I Franknig og Portugal. Henef
ten hobdes glasitbene I kamantaine for at
sikrc, at de en sygdomsfni, og de opfodncs
til en stommelse pit 2-5 g, inden de udsait
tes dl en stykpnis pit ca. 1 knone itn
2000.
Intennationalt anbcjdcn man pit at
vundeme baggmundcnc for den voldsom
mc tilbagegang I den eunopaiiskc itbebe
stand. Ud oven konsckvenscmnc of over-

fiskning, soger man at vurdere betyd
ningen of fonningebsenne I de fenskc vandes fysiskc og kemiske miljo inbdusive
oget cutnofieming og flere miljogifte og
evcntucblc aindningen i havstnomme,
som kunne pitvirke itlene pit deres vej
fnem til og tibbage fra gydeomritdct I San
gassohavet. Den europaiiske itl ham fak
tisk I itn 2000 nitet et sit lavt, knitisk ni
veou, at den ifolge den intemnationabe or
ganisation for havfomskning ICES ikke
bunde fiskes overhovedet. Onganisatlo
nen sigen denmed ogsit, at de sydeumopai
iske gbositb mcd voldsommc tab under
frogten ikke bom eksporteres til opfod
ring I østen.
Dc samlede indnapporterede fongstcm
of fenskvondfisk em co. holvenet fro 200250 tons I begyndelsen af 1980’emne til
100-125 1 slutningen of 1990’enne figun
8.12. Nedgongen skyldes mindre fangstem of itb og lakscfisk, mcns fangstcnnc of
obonne, gedde og sandomt hon holdt sig
nogenbunde uandnede pit bondspbon. Den
kan dog optraide stone fomskydningen pit
mere bokalt plan. I Gudcnitcns socn ban
den f. eks. vaimet store nedgange I sitvcl
gedde- som sondortfiskeniet, isaim fondi
fangstenne i Mosso em fabdet figun 8.10.
-
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Figur 8.12. Udviklingen I de indrapporterede tangster at terskvandstisk i Danmark tra
1983 til 1999. Danmarks fiskeriundersogelser, Gorm Rasmussen upubl..

I olt em blot 10-15 mennesken heltidsbe
skaftigede med femskvandsfiskemi, og det
okonomiske udkomme of de indmappom
tenede itnbigc fongsten von pit blot 5 mil
lioner knonen 11998, hvibket en en tu
sindedel of de marine fongstens vandi
pit 5 mibliarder knonen.

Soørred og orredfiskeri
Mange bystfiskere synes, det en angcnligt,
at de ikke I somme grad kon fonge omned
I soer som I baikke og item. Og hvonfon
kan de I gnunden ikke det? Den vigtigste
grund cm, at Danmark ham meget fit dybc,
nene soen, den somtidig ban tilbob of baik
ke mcd gode gyde- og opvaikstomnitdem
for onmed. ønneden fonetnaikken dybe
soen, do soennes ovenflodevond let bliver
for vammt om sommenen, og den sogen
denfor ned I ellen under spminglagct. øm
mcden fomctnakken cndvidcme nene soen,
do den skal vane Ilt I det kobde vond un
den spningbagct, fon ot de kan ovenleve.
ønneden stiller nembig knov om ibtnigt,
koligt vand helst med tempematunem
under 16° C, og det finder den bedst I
-
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dybe, rene socm. I lovvondcdc soen bliven
hele vandmasscn for vonm om somme
men. I dybe, cutmofienede soer holder
tcmpcratunen sig lay I bundvandet un
der spningbagct om sommenen, men her
fonsvinden ilten tIl gengaild ved ned
bnydning of det onganiske stof, som ab
gemne pnoducener ved ovemfiaden. ømme
demne kan dog I visse soen som Hold So
Marc sig igennem sommenen ved at stibbe
sig oven undemsoiske kibden ellen tait pit
indlob of baikke, hvor vondet em koldt.
Hvis den skol cksisteme en egentlig
selvncpnoduccrcnde bestand of soonned,
knaiven det som naivnt tillob of nenc
baikke, som de konsmodnc onnedem 1 no
vember/december kon vandre op i for at
gyde. Sitdonne selvneproduccncnde be
stonde of soonncd en sjaildne I Danmonk,
men de findes I bb. a. Gbenstnup So, Hold
So og Mosso. I Hold So gik omnedbestan
den fem, do dombnugene blev nedbogt,
kildcbaikkcne bbcv renene, og den blcv
uhindret opgong dl gydepbadsenne I de
overste kildefelter. Soonned en pit nodli
sten over tnucde fiskeorter I Danmark.

Seernes Fisk op tiskeri

Figur 8.13. Mosso er Jyllands storste so. Den rummer betydelige bestande at gedde,
sandart og soorred. Foto Ole Malling/Skov- og Naturstyrelsen.
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9. Søernes fugle
Fugle er fascinerende og smukke dyr.
Strâlende farver nesten tropiske som
hos mange af lappedykkerne og ‘ender
ne. Altid i bevge1se og flotte at skue,
nAr det foregâr akrobatisk og dramatisk
som hos fiskeørnen, der hnger over so
overfiaden, inden den endelig folder
vingerne sammen og kaster sig ned i
vandet med kløerne fremme for at gribe
en stor fisk. Eller dybt imponerende nâr
den nytilflyttede havorn majesttisk sej
ler hen over soen med ojet fstnet pa et
muligt blishonemältid. Det kan ogsã
vere idyllisk og nesten H.C. Andersensk
med de store hvide knopsvaner, som sej
ler rundt pa selv ganske smâ damme.
Tnk bare 50 âr efter Andersens dod var
den hvide nationalfugl stort set forsvun
det fra landet pga. hârdhndet jagt, og i
1920’erne var der kun 3-4 par tilbage.
Totalfredning bragte knopsvanen tilbage
pa banen, sá den nu atter lever over hele
landet.
Der er noget serligt med søer og fug
le, som forstrker naturoplevelsen. Der
er mange fuglearter ved sokanten og
frre ude pa vandet, men selv her fore
kommer de lit i et betydeligt antal. Fug
lene er der ogsà pa alle ârstider, undta
gen nâr soerne er tilfrosset. Sâ er de fle
ste rykket ud til havet, eller rejst sydpà,
mens de ti1bagevrende ligger stuvet
sammen i âbne väger.
Bladrer man igennem "Fuglenes Danmark" Grell 1998 bliver man bekreftet
-

-

i sin fornemmelse af soernes fuglerig
dom. I alt 48 fuglearter i Danmark yng
ler primrt i tilknytning til soer, og det
er faktisk 23 % af samtlige 212 ynglefug
le i landet. Man moder denne artsrig
dom i de fleste soer nr ens bopl. I en
af de nyoprettede lavvandede søer ved
Alsonderup Enge nr Hillerod kan man
om sommeren møde Ca. 25 arter, som
yngler i et antal pa 100-200 individer.
Men oplevelsen fortstter uden for yng
lessonen, hvor det ovrige landskab er
fattigt pa fugle, mens søerne er beriget
med trkgester fra hele Skandinavien. I
snit kan man ved Alsonderup Enge pa et
âr mode 50 arter af rastende fugle i et
samlet antal pa 3.000-4.000. Blandt dem
optrder sjldenheder sasom havorn,
nordisk lappedykker, odinshane og
vandrefalk. Mange fuglerige soer ligger
inde i byerne tt pa boplen, sa de md
gar i den daglige spadseretur. Man kun
ne nvne Brabrand So, Utterslev Mose
og Maribosoerne boks 9.1 som nogle
af de fuglerigeste soer overhovedet.
I sin bog om de 169 bedste danske
fuglelokaliteter har SChaCk-Nielsen
1982 udvalgt 37 soer og moser med
abne vandflader. Dette udvaig pa 22 %
svarer til, at den samme proCentdel af
danske ynglefugle er tilknyttet soerne,
hvorimod soernes areal kun udgor 1,4
% af landets samlede areal. Sa soerne er
et artsrigt fristed for fuglene, hvor de
Fortsttes s. 198 -f
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Boks 9.1. Fugle i Maribosøerne
Monibosoenne pit Lolband em bavvonde
de og naningsnige. Dc omfottem Marl
bo Nomncso og Sondemso, Hejnedc So
og Rogbollc So, som bigger tait pit hin
anden. Sokomplckset en pit 1.280 hek
ton, og det en et of Donmanks vigtigste
so- og vitdomritder for ynglende og
mostende vandfugbe. Omritdct en et in
tennotionalt fuglebcskyttebsesomnitde
pgo. de nige yngleforekomster of bb.o.
gnitgits 272 pan 11999, knonand 18
par og rorhog 35 pon, men nasten
abbe donske vandfugbe yngler ved soen
ne. Monibosoennes unikke status skyb
des ogsit de nige fonekomsten of rosten
de fugleonten max. tob 11999 sitsom
gnitgits 9.200 individen, skeond
1.120, taffeband 12.000, trobdond
31.000 og ston skabbesbuger 450. I
olt gasten omkning 75 anten regelmas
sigt soemnc og deres narmcstc omgi
velser.
Fugletabbinger en gcnnemfont siden
slutningen af 1970’cmne Jorgensen
1991, 1996. Fro slutningen of
1980’enne tIl 1999 steg ontollet of yng
bepon fra 6 tIb 31 for nondrum, fra ca. 50

Type fugle

Rogbofle

Fiskeedere
Pla ntcedere

29
49

/Edcr smadyr I ovre vandlag
/der smadyr I dybe vandlag

40
28

Dc tire grupper tilsammen

146

50

tib 190 for fiskehcjnc og fno 19 tIl do.
2.000 for skarv. Omnitdet mummer nu
ogsit ynglende hovonn. Som gennem
snit for de sidste 25 itn ham den ynglet
do. 2.400 pan vandfugbe I Mamibosoer
ne. Laigger mon det maksimale ontab
forckomstcn af nostende fugleonten
sommen, bliven tablet oven 50.000 sc
ovcrsigten I tabel B.
Den en betydebige forskebbe pit sitvel
tatheden som fodevalget I de 4 Moni
bosoer. Fugletatheden pn. oreal en
storst I Rogbobbe So, som en den mest
klanvandede of soemne med en nig un
dervondsvcgetotion. Rogbobbe So hon
isar en hoj tathed of blishone, knop
svonc og nastcnde pibeond, som abbe le
ver of vandpbonten. Men soen ham ogsit
den storste taithed of gritstnubet bappe
dykken, lible bappedykker, taffeband og
tnobdand, som able dykken cftcr smitdym
pit bunden pit dybder mebbem 0,5 og 3
m. Til gengald en den ikke systematisk
fomskeb meblem tatheden of fiskeaden
de fugle fro den Marvandede Rogbolle
So og de ovnige mere naningsnigc og
ukiore Manibosoen tobeb A.

Nørre So
33
18
24

Sonderso

17
22
27

4

12
7
15
2

89

36

68

label A. Antal ynglepar per 100 ha at fri sotlade plus rorskov i den ret klarvandede, ye
getationsrige Rogbollc So 223 ha og de tre uklare Maribo Norrcso 45 ha, Maribo
Sonderso 957 ha og Hcjrede So 59 ha. Da storrelsen har betydning for tugletethc
den svarcr Rogbolle So i mortomctri bcdst til Maribo Sonderso.

196

Hejrede

2

50

Ooerne.

Fugle art

Ynglepar

Rastende individer

Skarv
Gragas
Blishonc
Toppet lappcdykkcr
Fiskchcjrc
Gronbenet rorhonc
Graand
laffeland
Fjordternc
Rorhog

1.186 273
276 6

6.7700

232 23

5.5000

193 10

385

129 21

40

Skeand
Gravand
Hettemage
Knopsvanc
Rordrum
Knarand
Grastrubet Iappedykker
Troldand
Vandrikse
Krikand
Lille Lappcdykkcr
Atlingand
Stor skallcslugcr
Kanadagas
Pibeand
LilIc skallesluger
Blisgas
Bjergand
Hvinand
Bramgas
Spidsand
Sedgas
Sangsvanc

72*
71*

.19 C

265

1760b

63 6
37 20
31 1
24 2

12.5500

410

20 2
20 10
19
18
18
17
ii
10*

3
3
2
2
3

6
4
2

1
1
1

110
190
24.5000
305
3

765b

335
290
150
105
85
80
35
30
20
15

label B. Gcnncmsnitlig antal ynglcndc tuglepar I de fire Maribosoer 1.280 ha over en pe
node fra 1977 til 1999 opstillct I rekketolgc fra den hyppigste til den sjeldncstc. Skarv, tI
skchcjrc og rordrum en iser blevet talrige siden slutningen at 198O’crnc og ynglede 11999 I
et antal pa hcnholdsvis 2.040,190 og 30 par. Den anden kolonne viser gcnncmsnittct over
arrekkcn at det maksimale antal rastcndc tuglc, der hvcrt ar er rcgistreret at hvcr cnkclt
tuglcart. Usikkcrhcden pa middeltallet standard error er vist i parcntcs. * Kun tellinger
1987-89. a Mcget talrigt rastende tugle mere end 5.000. b lalnigt rastende mere end 500.
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kan fobe sig nogenbunde sikne oven for
novfuglc og jaigeme pit monge mitdcn et
itndehub I kubtunlondskabet.
Nitn man ctablercn nyc soer, som 1 ek
semplet med Absondenup Enge, en den
ogsit gananti for succes pit fuglesiden.
Isain hyis mon siknen en possende by
vandstond og undgitr for ston opbbom
-

string of planteplanktonet. Den kommer
flest fugle, hvis mon sikncn itbnc eng

omritden ned tAb soenne og vakst of un
dcmvandsplonten pit sobunden, sit boy

vondede engsoen uden for stom nanings
bebostning mummer sairlige muligheder.
Sitdonne nyc lokabitetem bliven huntigt
yppenbige fugbclokabitetcn. Do mon etob

benede soen I Absondenup Enge, kunne
mon sitledes eften tre itn mode 31 ynglcn
de onten I et ontab pit godt 500 individer.
Faktisk en ants- og individmigdommcn
saimbig stom umiddebbont eften, at soenne
cm blevet oprettet, mitskc fondi jomdcn i
penioden efter ovenskybningen frigon
meget organisk stof, den udnyttes of bak
teniem, som eftenfolgende giver grundbag
for opvakst of mange smitdyn, som fug
bcne kon aide boks 2.2. Den em ogsit den
mubighed, at det ikkc ham noget at gone
med foden, men at fuglene em sit oppon
tunistiske I demes odfand, at monge orten
og individer afsogen de nyc mubigheden,
som opstitm.

Fuglebestandenes udvikling
Vi kendem meget ill fuglebivet I Don
mark, fondi det hon bred folkelig intends
se. Febtomnitobogem besiddem enestitende
gejst og ckspentise, nitn det gabden om at
finde og identificene ontemne. Og de cm
veb organisenede. 11976 kunne Donsk
Onnitologisk Fonening pubbicene sin forste bandsdaikkende Atbosundensogelse
oven de danske fugles udbnedebse og be

standstaitheden for itnene 197 1-74 Dyb
bnoe 1976, og i 1998 gentog mon suc
cessen med en ny bandsdaikkcnde kort
baigning for pcniodcn 1993-96 Gnelb
1998. Begge undensogebsem van bascrct
pit indbemctningem fna omkning 1.000 fi
villige mcdarbejdene ellen smit 10 % of
fomeningcns medlemmen.
Fra fomstc habvdcb of 1900-tablet, og
endnu laingere tibboge I 1800-tablet, cm
infonmationen om fuglenc mere spmedt
og usikkcn. Hen begrainsen informatlo
nen sig ill de storste og mcst intenessonte
orten, men det en abbigeveb muligt at vur
deme tendenser I langtidsudvikiingen hos
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mange onten uden pracist ot kunne saitte
tol pit de tidligeme bestandsstommebsen.
Oven lange tidsmum pit mebbem 50 og
200 itn finder mon vobdsomme andnin

gem I hyppigheden of monge danske fug
leonten. Ofte genfinder mon den somme
genenelbe udvibding 1 bestondene I yore
nobolonde ellen I cndnu stomme dde of
Nordvcsteunopo. Dc vigtigste fomkianin

gem pit bcstandsaindmingcmnc kan henfo
res tIb aindret jagttnyk, aindninger I land
bnugets dynkningsfonmem og Mimafonan
dningcn. Det vobdsomme jagttryk 11800tablet og I begyndclscn of 1900-tablet
mindskedc sitbedes bestandene of gais og
svanen tib meget love nivcouen I bitde
Europa og USA Lodge et ab. 1997. Om
kning Lake Michigan og de andre store
soem bevede skonsmaissigt 100.000 tmom
pctsvanen for europaicmnc ankom, men
itn 1900 van den ikke en eneste tilbage en udvikiing mcgct big knopsvonens I
Donmark. For socmnes vedkommendc en
cutnoficming, draining og tonbaigning of

Sic ie

vitdomritdcm ogsit of ofgonende betyd
ning fon fuglene. Derfon han de seneste
tiitrs beskedne genopnetningen of vitd
ommitder betydning.
Ud oven de fonkionbige aindningen I
fuglebestandene em den ogsit en dcl ufon
Monlige tilfailde. Visse orter en bane genemelt i fnemgang og spredning oven det
meste of udbncdebsesomritdet, mens an
dre orter cm pit tibbogegang uden nogen
pitvisebige gnunde. Hen folger nogle ek
semplen pit udviMingen blondt vigtige
fugleortem, den soger fode I soemne ellen I
denes nanhed.

u

midtjyske sohojland, I østjyblond og I
Nondostsjabband figum 9.1. Fna de send-

ste tablingen kon mon naivne maksimale
tab pit 160 ynglepar I Juel So, 140 par I
Monibo Sondenso og 100 pam I Fumeso.
Fiskehcjnen sogcn fode pit bavt vand,
hvom den spiddem fiskene pit sit lange spid
se naib figun 9.2. Den findes bitdc vcd so

emne, bangs vandlobenc og ved kystenne.
Anten van tidligere staimkt forfubgt, men
den em gitet frem I bobet of 1900-tablet, for
dijagten aftog. 11950 var den ca. 2.000

ynglepam. Eften et mindme fold i 1960’cmnc
stegbestanden tAb 2.670 ynglepar 11978.

Langsigtede fremgange
for fiskeaedere

Den stone bestandsstigning indtnoffomst
cftcnjagtfmedningen 11980, do man for
den lid nedbagde 5.000 flskehcjmem om

Dc tne vigtigste fiskeadende fugle I dan

itnet. 11991 van bestanden steget tIb 6.700

ske soem en toppet boppcdykkcm, fiskchej

ynglepar. Tibsyneladende svingen bestan
den nu omkning dette nivcau.
Skanven cm den fugl, som en dcl don
skere elskem at bade og bekaimper, sebv
om den en totalfredet figum 9.2. Danmark ham en undenskmevet international
fonpbigtcbsc til at beskytte fuglen, fondi
en stom dcl of dens sambede vemdensbe

mc og skonv. Dc em abbe tne blevet mere tol
nige I bobet of 1900-tallet I tokt med
mindne jogt og flene fisk I soenne i for
bindebse med oget eutnofiening. Ron

dnummen en sjaibdcn, men I frcmgong.
Toppet boppedykkcn en den mest ud
pnaigedc flskeaiden blondt danske loppe

dykkeme, og den en isair knyttet til de
itbne vandfladcm uden for ronskoven I
nainingsmigc soer boks 9.2. Den begun
stAges of mange smit individem of skalbe

og brosen. Hvis den tib gengaild optraiden
mange stone bnasen ellen mange stone

rovflsk som sandart ellen ston obonne,
fitm toppct bappedykkcn et ditnligene fode
grundbag. Det fitn den ogsit ved biomoni
pulation, som benytten sig of massive

opfiskningen of fredfiskbestande, som
netop dominenes of skable og bmascn.
I penioden fna 1900 tib co. 1975 gik
toppet bappedykker fem I Danmonk,
mens den fma 1974 tib 1996 han hobdt sig

nogenbunde konstant pit 4.000 yngbcpan
tabel 9.1. Anten lever isan I stomne don
ske soer og findes denfon hyppigst I det

C

stand findes hen I landet. Dc fleste skan
yen lever ved kystemne, men arten tmaiffes
ogsit ved de stonste danskc soem. Man
ved, at bestanden van ston I 1830’enne,
men pga. intensiv fonfolgelse fonsvandt
anten fna Danmark I 1870’enne. Den
genindvandncdc til Langeband 11938. I
slutningen af 1940’emne van den 5 kolo
niem og co. 1.000 pam I bandet. Men inten
sly fomfolgelse udryddcdc 4 of koboniem

ne, sit den blot van kolonien pit den pni
vatejede og fredede Vomso I Homsens

Fjord tilbage I 1960’emne. Hem beskod
man fuglcnc, sit bestanden bit pit blot 200
pan. Eftem totalfmedning of amtcn 11980
vokscdc landsbcstanden tAb 3.7 10 yngbc
par 11982 og 36.900 ynglepar 11993.
Fomtsaittes s. 202
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en heskyttet natultype

Boks 9.2. Lappedykkerne

...i,

fl

Dc fem danske lappcdykkerartcr: sorthalset ovcrst, nordisk, toppet, grastrubet,
og lilIc. Tcgning Jens Gncgcrscn.
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Lappedykkerne er blandt de fugle, der
er mest udprget knyttet til soernes
vandflade. De gâr aidrig pa land for at
cede, og de er fremragende dykkere ef
ter smâdyr og fisk. Man trffer 5 lap
pedykkerarter i Danmark, nemlig en
stor art, toppet lappedykker, en halv
stor art, grâstrubet lappedykker, to
mellemstore arter, sorthalset og nordisk lappedykke, og en lille art lille
lappedykker. De 5 arter har meget for
skellig hyppighed i landet, og de yngler
ogsâ i damme og søer af meget for
skellig størrelse pga. forskelle i krav til
areal og føde.
Toppet lappedykker mere end
4.000 ynglepar er langt den alminde
ligste art, derefter følger grästrubet
1.750 par, lille 1.750 par, sorthalset
275 par og ill sidst den meget sjld
ne ynglefugi nordisk lappedykker ca.
1 par. Den lille lappedykkers antal er
sandsynligvis undervurderet, da den
dels yngler i mange smadamme dels
ikke er undersøgt, og den overseslet,
da den lever ret skjult.
Toppet og grastrubet lappedykker
er udprgede fødekonkurrenter, nàr
de forekommer i samme so. Toppet
lappedykker er den agressive domi
nante art, som hersker over det frie
vandspejl og udelukkende lever af fisk,
mens gràstrubet lappedykker fierdes i
skjul langs bredden eller i vegetations
rige vige, hvor den lever af smadyr og
smafisk. I soer i Mellemeuropa, hvor
grâstrubet lappedykker er alene fri for
fodekonkurrence, lever den mere frit

fremme og der i hojere grad fisk, og
det gor den ogsâ i danske damme og
smasoer uden toppet lappedykker.
Det er interessant, at man ikke
trffer toppet lappedykker i de store
naringsfattige soer i Midt- og Sydsve
rige. Her lever i stedet sortstrubet lom,
som ogsâ er en udprget fiskeder. I
de nringsrige svenske soer tager toppet lappedykker over. Herhjemme
mangler toppet lappedykker ogsa i de
nringsfattige soer med f fisk, mens
den er talrig i de nringsrige soer med
mange fisk.
Nordisk lappedykker er en nordisk
art, der tidligere var mere almindelige
herhjemme, men med det varmere kuma i lobet af de seneste 100 ar, er den
rykket ud, mens sorthalset lappedyk
ker er rykket md i landet fra syd i sam
menhng med artens generelle spred
ning mod vest og nord fra sin hoved
udbredelse i Asien og Sydosteuropa.
Sorthalset lappedykker lever ofte flere
par sammen i httemagekolonier pa
holme eller oer i søerne. Den lever
bade af smadyr og smafisk, og den er
dygtig til at tage insekter ved vand
overfiaden.
Lille lappedykker kan yngle og skaf
fe sig tilstrkkeligt med fode i selv meget sma damme pa under 500 m2. Den
er dog mere almindelig i storre damme pa mere end 2.000 m2 figur
11.13. Den lever udelukkende af sma
dyr i vandet og pa bunden og er ikke i
srlig grad fodekonkurrent til de ovri
ge lappedykkerarter.
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Figur 9.1. Toppet lappedykkers udbredelse i Danmark 11996 er knyttet til de store
fiskerige søer. Efter GrelI 1998.

Rordrummen er en ret sjlden fugl i
Danmark. Den er ogsa fiskeeder, men
holder sig til de tatte rorskove. Derfor er
Hanherreds Vejier, fulgt af Maribosoer
ne, artens storste yngleomrade, som det
for ovrigt er tilfieldet for mange andre
vandfugle. Rordrummen udvidede sit
europaiske udbredelsesomrade mod
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nord tidligt i 1900-tallet maske som
folge af stigende temperaturer. Arten gik
meget tilbage i 1930’erne og 40’erne pga.
de store afvandinger i bl. a. Vest Stadil
Fjord. I 1955-73 var der blot 10-20 yng
lepar i landet, og i 1978-8 1 var der 24-40
ynglepar. Midt i 1980’erne ynglede 60-80
-

par i Danmark, og fremgangen er fortsat

Seernes fugk

Figur 9.2. Vigtige fiskedende fugle i danske saer. Skarv, toppet Iappedykker, fiske
hejre og rørdrum. Tegninger af Jens Gregersen.

ill skonsmssigt 150-200 ynglepar ved
den anden Atlasundersogelse i 1993-96.
Derimod er bestanden gaet voldsomt til

fiskebestandene er svre at dokumente
re. Besveret skyldes, at bade fugle og fisk
bevger sig frit, og det gor det svart at

bage i Tondermarsken i lighed med be
standene af utallige andre vandfugle i
omradet, fordi vandstanden er blevet
sanket.
De fiskedende fugles indflydelse pa

opstille burforsog med eller uden ad-

gang af fugle eler at etablere storskala
forsog, som omfatter adskillige soer,
hvor fuglene enten heft holdes borte fra
soen eller tillades adgang, sa de kan de
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af fiskene. Men nar nu antallet af fiske
dende fugle i den grad hanger sammen med antallet af fisk, sa ville det
vre mrke1igt, hvis ikke fuglene, nar de
var talrige, havde indflydelse pa mng
den og storrelsessammenstningen af
fisk. Effekten kan forventes at vre sr
hg stor i soer, som huser store kolonier
af eksempelvis fiskehejre eller skarv.
Men sdvanhigvis ma man gennemfore
vurderingen af de fiskedende fugles
rohle vha. grove beregninger. I Esrum So
er den samlede fiskebestand pa ca. 800950 tons. Erhversfiskeren fangede tidhi
gere omkring 20-30 tons arhigt. Men der
findes ogsa en skarvkoloni i soen med
ca. 125 par 1995, som skonsmssigt
konsumerer 16 tons fisk arhigt. Herud
over besoges soen af strejfende skarver
pa fouragering, sa det samlede konsum
er storre, og fuglenes fodevalg kan anta
gehigt pavirke fiskebestandens sammen
stning og fodemuhighederne for andre
fiskeedende fugle og for gedde.
En undersogelse i den svenske so Ym
sen viste, at den store skarvkoloni her
konsumerede 12,8 kg fisk pr. ha om aret.
Skarverne tog isr hork 75 %, skalle
og aborre, mens erhvervsfiskerens ars
fangst pa 8,6 kg pr. ha isr bestod af ai,
sandart og gedde Engstrom 2001.
Skarverne ad nsten udelukkende fred
fisk, hvis rekruttering er meget hoj, og
kun skalle faldt i antal, da skarvkolonien
blev etableret.

Langsigtede fremgange
for planteaederne
Danmarks nationalfugl, knopsvanen,
var tidhigt i 1800-taulet en almindelig
yngefugl bade ved indsoer og kyster.
Men pga. jagt i perioden 1870-1920 var
arten som nvnt tt ved at forsvinde
som ynglefugl i landet figur 9.3. Da ar
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ten blev fredet i 1926, var der blot 3-4
par tilbage. Herefter voksede bestanden
eksponentielt med en tidobhing ca. hver
10. ar, sa der var 30-40 par i 1936 og
300-400 par i 1946. Herefter aftog til
vksthastigheden noget, sa den forst na
ede 3.000 i 1966 og 4.000 i 1976. Frem
gangen er fortsat, da den er begunstiget
af oprettelse af nye damme, milde vintre
og artens spredning til fjordene. Landets
bestand var i 1996 pa 5.000 par.
Knopsvanen der fortrinsvis bund
puanter. Af mangel pa fode yngler den
ikke i sma damme under 2.000 m2, mens
der i snit yngler et par knopsvaner, nar
arealet overstiger 32.000 m2 3,2 hektar;
figur 9.4. Antallet af ynglepar er ogsa
storre i soer med mange bundplanter
end i soer med fâ. I fordene konsumerer
knopsvanen betydehige mngder a1egrs
ned til dybder, der kan nas med mebbet.
Den der ogsa lost drivende alger som
sosalat. I Roskilde Fjord, som rummer
handets storste bestand pa mere end 500
par, ser man en tydehig sammenhng
mellem knopsvanernes og bundplanter
nes udbredelse pa fjordbunden. øget eu
trofiering, som forer til opblomstring af
plantephankton og udskygning afbund
planterne, medforer derfor et darhigere
fodegrundlag for plantedende fugle
som knopsvane, bhishone og mange n
der og gs. F. eks. betod bundplanternes
forsvinden i slutningen af 1970’erne i
Ringkobing Fjord, at verdens storste
knopsvanekoloni pa Kkegbanken faldt
fra 700 par til mindre end 50 par.
Gragasen er Danmarks almindehigste
gas figur 9.3. Dens udvikling ligner pa
mange mader knopsvanens. 11850 var
gragasen meget almindehig, iser i øst
danmark, men i 1910-20 var der blot 1020 par tilbage pga. den stadige jagt. Tak
ket vre gradvist udvidede fredningsti

eernes fuqie

-v

Figur 9.3. De vigtigste pIantedende fugle i danske søer. Knopsvane, gr5and, grgs og
blishøne. Tegninger af Jens Gregersen.

der kom arten tilbage og har efterhanden
ogsa spredt sig til Jylland. I 1960’erne var
der omkring 1.000 ynglepar og i 1970’erne omkring 2.000 par. 11996 rummede
den danske bestand ca. 4.000 ynglepar.
Danmarks ahmindehigste and, graan
den, har ogsa veret i fremgang gennem
1900-tahlet pa trods af, at mange yngle
steder i dammene blev odelagt ved dne
ning og opfyldning i perioden 1950-

1980. Graandenkan khare sig i ret sma
damme, og der forekommer sedvanhig
vis ét ynglepar, nar dammene er storre
end 1.000 m2 0,1 ha; figur 9.4. Graan
den har kharet sig godt ved at flytte ill
byen og ernere sig som franskbrodsfugl
i parkerne. Den opdrttes ogsa vidt
omfang med henblik pa jagt. Skonsms
sigt udsttes 500.000 fugle arligt, og
jagtudbyttet er pa 700.000. Den naturhi
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Overfiadeareal, m2
Figur 9.4. Det gennemsnitlige antal ynglepar af
grønbenet rarhøne, grand, blishøne og knop
svane i grupper af 20-80 damme og smsøer
med forskelligt overfiadeareal. Udtarrede og
delvist opfyldte damme er udeladt. Data udvalgt
og bearbejdet fra Skriver og Skriver 1981.

ge ynglebestand er mange gange mindre
nemhig omkring 20.000 par.
Bhishonen er hige sa almindehig som
graanden. Den hever af planter i vegeta
tionsrige smasoer og yngler i damme,
nar deres storrelse overstiger 2.000 m2
0,2 ha; figur 9.4. Bhishonen kan dykke
efter plantefode, men den gar ogsa gerne
pa land for at grsse. Blishonen kan
hemme udvikhingen af vandplanter i
restaurerede soer i situationer, hvor
vandplanterne forsoger at etablere sig,
og bhishonsene forekommer i et stort
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antal Sondergaard et al. 1998. Knop
svanen kan ogsa nedgnesse undervands
planterne i samarbejde med bhishonen.
Det fortller, at fuglenes vekst og trivsel
er begnenset af fodemngden.
Fordi phanterne vokser pa et bestemt
sted, er det ret enkelt at pavise indflydel
sen af plantedende fugle ved sammen
higning af damme med og uden fugle og
ved forsog, hvor fuglene enten hohdes
borte af bure omkring planterne eller
tilhades adgang til plantebestandene.

Der er indvandret en del fuglearter til
Danmark i lobet af de sidste 150 ar. Det
skal sikkert ses i sammenh2eng med sti
gende middeltemperaturer og i visse til
flde en oget forstyrrelse af sydhigere he
vesteder, som har fort til forsterket ud
vandring. Blandt arter knyttet til soer,
som er indvandret fra syd, kan nvnes
rorhone i 1865, sorthahset happedykker i
1870, taffeland i slutningen af 1800-tallet, grshoppesanger i 1940’erne, savi

I
Figur 9.5. Skgmejsen er blevet mere almin
delig i rørskovene i de sidste 20 5r. Tegning af
Jens Gregersen.

Soernes

sanger og skuegmejse i 1960’erne og
flodsanger i 1976.
Indvandringen af skuegmejsen illu
strerer, hvordan udvikhingen i Danmark
athenger af forhohdene i det ovrige
Europa. Skegmejsen er overvejende en
standfugl, der lever i de store rorskove
figur 9.5. Den indvandrede tih landet i
1966, formodenthig fra de store bestan
de, der udvikiede sig ved de inddem
mede arealer i Holland. Vejlerne ved
Limfjorden huser omkring halvdelen af
den danske bestand, og de har veret
udgangspunktet for artens spredning
rundt i landet og for dens indvandring
tih Sydnorge. Skgmejsen gar tihbage i
harde vintre, og den er ogsa meget fol
som over for forarsvejret, hvor foden
skifter fra fro til insekter. Mange milde
vintre i de seneste 20 ar er sikkert bag
grunden for, at bestanden er vokset fra
ca. 50 ynglepar pa 17 lokahiteter i 1980
tih 1.000-2.000 ynglepar pa 50 lokahite
ter i dag. Skgmejsen opretholder endog en fast bestand pa 4 par i den blot
3,5 ha store rorskov ved Gentofte So.

Figur 9.6. Havørnen yngler atter i Danmark.
Tegning afiens Gregersen.

ci

k

I 1990’erne genindvandrede havor
nen til Danmark fra de Shesvig-Holsten
ske bestande, og den har etableret sig
med 7 ynglepar i handets sydhige dele i
2001. Det er en meget stor naturbegiven
hed for landet, at man igen har ynglepar
af denne imponerende fugh, som tidlige
re havde Danmark som et gunstigt yng
heomrade figur 9.6. Med tiden skulle
der vre basis for en landsdkkende bestand pa ca. 20 par, hvis ellers omen far
fred og ro.

Fuglearter p retur
Nu gar de danske fuglebestande ved de
ferske vande imidlertid ikke bare frem.
Isr blandt vadefugle, der foretrekker
fugtige enge ned tih soer og vandlob, er
der konstateret kraftige tilbagegange ta
beh 9.1. Tydelige nedgange ses endvide
re hos arter, der foretnekker hedemoser
og nringsfattige soer. Disse lokaliteter
er netop truet af tihgroning og eutrofie
ring ved tilledninger fra landbrugsarea
her og oget afsaltning af ammoniak fra
det store svinehold.
Sortternen moseternen er en osthig
art. Der ynglede adskilhige tusinde i
Danmark i slutningen af 1800-tallet,
men siden er den gaet kraftigt tilbage til
700 par i 1950, 400 par i 1965, 200 par i
1976 og 100 par i 1995. Sortternen fan
ger iser insekter i fugtige enge, og denne
biotop er blevet sjelden i Danmark
samtidig med, at insekthivet pa markerne
er blevet fattigt pga. brug af sprojtemid
her.
Historien er hidt den samme for viben, som mere end nogen andre fugle er
representant for enge med hoskt og
grssede marker ned mod soer og vand
lob. Fra 1975 111 1995 blev vibebestanden
reduceret med 70 %. Storkebestanden
Fortsttes s. 210
->
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Toppet Iappedykker 0
Lille Iappedykker 0
Grâstrubet Iappedykker 1
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label 9.1. Gennemsnitlig ynglebestand antal par og vigtige fødekilder hos fugle i og ved søer. I pa
rentes er vist bestandsndringerne over 20 r fra 1976 til 1996, idet 2 betyder over 50 % fremgang, 1
betyder 20-50 % fremgang, 0 er en nogenlunde undret bestand, -1 er 20-50 % tilbagegang og -2 er
mere end 50 % tilbagegang. Dc 48 ynglende arter ved saer udgør 23 % af den samlede ynglebestand
p 212 arter I Danmark. Bearbejdet efter data i Grell 1998.
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label 9.2. Fordeling af fremgange og tilbagegange I perioden 1976-1996 blandtynglebestandene af
danske arter inden for A: gs, nder, svaner og vandhøns fremgang, B: fiskedere som lappedykkere,
fiskehejre, isfugl, rørdrum og skarv fremgang, og C: vadefugle tilbagegang. Nederst det samlede bil
lede for alle arter knyttet til søer. Bearbejdet efter data i Grell 1998.

har udvikhet sig vinge til vinge med viben. For 200 ar siden var der 10.000
storkepar, i 1939 var der 1.100 par, og i
ar 2000 var der 3 par.
Krikanden er en af hedemosens fug
learter, som er gaet meget strkt tilbage
pga. dnening og eutrofiering i lobet af
1900-tallet. Den samme tilbagegang har
ramt brushane, dobbeltbekkasin, hjejle
og tinksmed, som var meget almindehige
arter tidhigt i 1900-tallet. Denne tilbage
gang er fortsat i de sidste 25 ar, men vih
kunne vendes for brushane og dobbelt
bekkasin ved genopretning afvade enge,
mens hjejle og tinksmed er knyttet til
meringsfattige hedemoser, som fortsat er
pa retur.

Udviklingen fra første til
anden Atlasundersogelse
Udviklingen fra den forste Atlasunder
sogelse 1971-74 til den anden 199396 har gennemgaende veret positiv for
de mest sotihknyttede fugle bhandt ken
der, gs, vandhons og svaner samt
blandt overvejende fiske2edende arter
tabel 9.1 og 9.2. I modstning hertil
har der v2eret tydelige tilbagegange
blandt vadefugle, der foretrkker den
have vegetation ned mod soer og vand
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lob. Hvis man dertil hgger de markan
te tilbagegange af kriknder og tink
smede, som isr er knyttet ill nrings
fattige hedemoser, tegner der sig et ge
nerelt billede.
Øget eutrofiering inklusive kvl
stoftilforslen fra atmosfren i de sidste
artier har intensiveret udvikhingen af
soer rige pa fisk og insekter. Samtidig
med den nedsatte gresning har det sti
muleret rorsumpens vekst og tilgro
ningen af de tilgrnsede vadomrader,
som derfor har udvikhet en tettere ve
getation af hoje grsser, urter og buske.
Den samme udvikhing har man set ved
ferskvandskilderne, hvor kvlstofel
skende brndnelder har vundet frem
pa bekostning af mosser og langsomt
voksende blomsterplanter, og pa heder
ne, hvor de nojsomme arter er forsvun
det, mens grsser, buske og treer har
taget over.
Ikke mindst vadefugle, men ogsa gs
og ender vil have fordel af, at der opret
holdes abne omrader med lay vegetation
omkring soerne, fordi det forbedrer de
res fodesogning. Blishone, graand og
gragas ynder eksempehvis at grsse og
de insekter pa abne areaher ned mod
soerne.
-

-
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Figur

9.7. Antallet af fugledage for de vigtig
ste arter i Esrum So og SjIso I lobet af et r.
Antal fugledage er opgjort som antal fugle til
stede de enkelte dage summeret over ret. Ef
ter Woolhead 1986.

Figur 9.8. Fordelingen af de vigtigste fuglear
ters rlige konsum af fisk, planter og smdyr I
Esrum So og Sjlso. Toppet lappedykker der
kun fisk, mens blishone og knopsvane der
planter. Efter Woolhead 1986.

Fuglenes rolle i søernes fødekaeder
For 25 ar siden var ornitohoger iser in
teresserede i fuglenes biohogi og udbre
delse, mens mesten ingen studerede de
res okologi. Blandt ferskvandsokologer
rakte studierne fra de fysiske og kemiske
forhold ill algerne, planterne og smady
rene, men sjeldent frem til fiskene og
fuglene. Siden da har man faet et noget
bedre kendskab til fiskenes rolle i soer
nes omsetning og fodekiedernes struk
tur, mens fughenes rolle fortsat er yderst
sparsomt belyst.
Herhjemme er de bedste fugleunder
sogelser blevet udfort i Esrum So og
Sjelso i Nordsjelland Woolhead 1986.

De tre vigtigste vandfughearter var gra
and, bhishone og troldand i Esrum So og
toppet lappedykker, gravand og graand i
Sjelso figur 9.7. I Esrum So udgjorde
vandphanter og fro mere end halvdehen
af den samlede fodeindtagelse, mens
smadyr udgjorde 30 % og fisk blot 15 %
figur 9.8. Det passer fint med, at soen
er middelneringsrig og har veludviklede
plantebelter hangs bredden, mens de
meget dybe afsnit er svre at udnytte for
fughene. Sjelso er til gengeld havvandet,
meringsrig, ukiar og rig pa fisk, hvorfor
fuglenes fodeindtagelse da ogsa for ca.
65 %‘s vedkommende bestar af fisk,
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Figur 9.9. Diagram over energiens passage gennem fodekderne I Esrum 50. lkke alle tal
er pMort. Enhed: KcaI pr. m2 og r. Baseret p JonassOn 1972 og Woolhead 1986.

mens resten nogenhunde higehigt &ekkes
af smadyr og fro fra rorsumpen.
Woolhead 1986 har indphaceret
fuglene ved Esrum So i Jonassóns ener
gidiagram 1972 for soens samlede om
setning figur 9.9. Ifohge denne sam
menfatning udgor fuglenes konsum af
bunddyr ca. 6 % af fiskenes konsum.
Fuglenes konsum af fredfisk udgor ca.
20 % af rovfiskenes, og endehig er fughe
nes konsum af flskeedende rovfisk iser
aborre skonsmessigt 20 % af fiskeriud
byttet. Sa sammenhignet med fiskene har
fuglene en mindre, men dog vesenthig
rolle i omsetningen. Med de nuverende
storre bestande af skarver er deres fiske
konsum formodenthig oget betydehigt
maske fordoblet, men der findes ikke
nye systematiske optellinger og bereg
ninger.
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I Sjehso var fughenes estimerede ars
konsum af fisk pa 24,7 tons friskvagt
sammenlignet med 33,3 tons friskvegt i
Esrum So, selvom Esrum So har et 6
gange storre areal og et 24 gange storre
vandvolumen. Fiskeproduktionen af
isar fredfisk er uden tviyl markant stor
re pr. areahenhed i Sjelso end i Esrum

So, men fuglene fanger formodenthig
ogsa en storre andel af fiskeproduktio
nen i Sjrelso end i Esrum So.
Man har tidligere opfattet fuglene
som stort set passive deltagere i soernes
okohogi. Man antog, de blot fangede
nogle fisk og smadyr og d en del vand
planter, der ellers ville do af andre grun
de, men i ovrigt pavirkede de ikke fode
nettene og den samlede omsetning. Fle
re danske og udenlandske studier har
sat sporgsmahtegn ved denne opfattehse,

eernes fugle

Boks 93. Effekter af andeopdraet
Hver dansker producerer i gennemsnit
en spildevandsmengde om dagen en
sakaldt persomekvivahent, PE med et
indhohd pa 12 g kvhstof og 2,7 g fos
for. En tilsvarende udhedning fra en
graand en andeekvivalent, PA udgor
1,49 g N og 0,25 g P Sorensen 2000
eller i runde tal 1/10 PE. Nar man op
fodrer ender i en dam, skider de di
rekte i vandet. Til sammenhigning vil
95% eller mere af n2eringsstofferne bhi
ye fernet fra husspildevand, der passe
rer et velfungerende rensningsanlieg.
Har man derfor 10 tender higgende i

sin dam svarer deres forurening til den
der kommer med det urensede spilde
vand fra ét menneske eller det vel
rensede spildevand fra 20 eller flere.
Hvabehar det er ikke nogen uskyldig
syssel for vandmihjoet at opfodre n
der og ges.
Under naturhige forhold skah en
dam vre 1.000-2.000 m2 stor, for der
i gennemsnit lever et ynglende graan
depar Skriver og Skriver 1981, Nielsen
1993a, men ved opdret af ender er
der ofte 10 gange sa mange ender og i
serhige tilfielde mere end 100 gange sa
-
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mange. Det forer ill en vohdsom for
ogelse af fosfor- og kvelstofmengden i
dammen figur A higesom nedbryd
ningen af de mange andehorte skaber
en darhig hygiejnisk kvahitet og darhige
ihtforhohd. Hvis man skal opna rent
vand i dammene med fosforkoncen
trationer under 0,1 mg/liter er det ikke
forenehigt med andeopdntet.
IEnderne pavirker ogsa de fredede
padder figur B. Effekten er tydehigst
for salamandre og brune froer, som har
men der mangher fortsat studier, der
kan behyse de tahmessige sammenhenge
Mitchell og Perrow 1997. Det star
imidlertid kiart, at fughenes artssam
mensetning og antal htenger ganske
noje sammen med fodeudbuddet af
henhohdsvis fisk, smadyr og planter.
Fuglenes konsum af planter udgor
ofte 10-20 % af planteproduktionen i
undersogte New Zealandske soer Mit
chell og Wass 1996, men betydningen af
dette konsum afhenger meget af tids
punktet pa aret, planternes vkstcyklus
og fuglenes ovrige skadevirkninger pa
vegetationen. Hyis konsumet sker om
sommeren eller efteraret, hvor vand
planterne alhigevel ville henfahde, har
konsumet ringe betydning. Men hvis
konsumet sker om vinteren eller i det
tidhige forar, hvor phantemengden er hil
he og veksten langsom, kan det have en
vesenthig effekt ved at nedsette eller helt
forhindre phanternes opwekst i forsom
meren. I en nekke eksperimenter i dan
ske, holhandske og New Zeahandske soer
var phanternes tilvekst, nar de var udsat
for fughegresning, mellem 29 % og 93 %
af tihveksten i tilfielde, hvor de ikke bhev
gnresset Mitchell og Perrow 1997.
Simple observationer af fugheantallet
peger pa en muhig rohle i soernes om
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reduceret ynglesucces, nar der er melhem 4 og 40 nder/1.000 m2. Er der
endnu flere ‘ender, lever der shet ingen
padder i soerne. Hvis enderne holdes i
bur kiarer padderne sig, og de kommer
ogsa tihbage, hvis nderne fjernes, hyil
ket tyder pa, at endernes effekt isr
skyldes predation. Voksne ender eder
tilsyneladende yngel og voksne padder,
og ehhingerne eder gerne nyforvandle
de hahetudser af samthige danske arter
Wiberg-Larsen et al. 2000.
setning. I den nyetablerede Solbjerg
Engso 33 ha ved Hillerod har antallet
af ynglende vandfugle med unger veret
skonsmressigt 500, og uden for yngleti
den har mellem 500 og 2.000 vandfugle
rastet og fourageret i soen. Det betyder,
at der er mellem 15 og 60 fugle pr. hek
tar, hvilket er 4-10 gange hojere teethe
der end de maksimale vrdier pa 5,4
svommetender og 1,6 dykiender pr. hek
tar, som er opgivet i storre undersogel
ser fra USA Lodge et al. 1997. De hoje
fughetetheder i Solbjerg Engso kunne
tyde pa en vesenthig pavirkning af
vandphanter, smadyr og fisk, men man
skylder fortsat at dokumentere effekten
ved forsog eller beregninger af fuglenes
konsum i forhold til phanternes og dyre
nes produktion.
Fughenes pavirkning kan dog umiddel
bart iagttages i smadamme med et par
knopsvaner, som stort set kan gnesse al ve
getation ned. Ved rekohonisering afvand
planter i soerne iagttager man ogsa, at fug
lenes konsum kan vere sa betydende, at
det modvirker phanternes spredning.
At fughetetheden tendrer sig sa vold
somt med tetheden af fisk og bunddyr i
soerne viser ogsa, at de reagerer markant
pa fodettheden, og at ttheden ofte
begnenset af manglen pa fode.

eer
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Fuglenes betydning for soers og dammes
naeringsti Istand
Fuglene kan ogsa pa en anden made
vre aktive medspillere i soernes om
stetning. En vurdering af fuglenes eks
krementering i de fughettette Fiih So og
Maribo Sonderso viser, at de kunne bi
drage med 4-10 % afarsbelastningen
med fosfor, mens det procentvise bidrag
var endnu havere for kvelstof Sorensen
2000. Hvis fuglene bade soger fode og
ekskrementerer i soerne, endrer de ikke
meringsbelastningen, men de oger me
ringsstoffernes cirkulation. Fughene ned
setter selvfolgehig rueringsbehastningen,
hvis de fisker i soen, men ekskremente
rer pa hand, som det i vist omfang er til
fieldet med fiskehejre, fiskeorn og skarv.
Men fuglene oger til gengaild narings
omsetningen, hvis de soger fode uden
for soen og ekskrementerer i soen. Bi
draget kan vere betydehigt, nar eksem
pelvis mager overnatter i meget stort an
tal pa soerne, men soger fode pa byernes
lossepladser om dagen. Vurdering af for
holdene i Utterslev Mose i 1970’erne pe
gede pa, at alene denne nringstihforseh
ville fastholde mosen i en n2eringsrig til
stand J.M. Andersen, pers. komm. En
betydelig meringstihforseh opheves ogsa
fra ttte gasebestande, der soger fode pa
enge og marker, men overnatter ude pa
soerne i sikkerhed for raven. Et kiassisk
eksempel er de store gaseflokke pa
Vombs Enge i Skane, hvoraf en del over
natter i Krankesjön.
Et veldokumenteret dansk eksempeh
pa fuglenes meringspavirkning er skarv
kolonien ved Brendegard Soen pa Fyn
Hansen et al. 1997. Den fredede skarv
koloni er en af de storste i Nordeuropa.

Den blev etableret med 5 par i 1973 og
voksede herefter til et maksimum pa
7.000 i 199 1-92. Skarverne soger forst og
fremmest fode i Lilhebelt, Store Belt og
det Sydfynske øhav og fisker kun i mm
dre grad i Bnendegard Soen. Skarverne
importerer derfor kvtelstof og fosfor
med foden og kvitterer meringsstofferne
med ekskrementerne pa en o i soen og i
skovparcehherne nr soen. Det menes, at
de 5.500 par skarver i 1996 bidrog med
2-3 tons kvelstof i forhold til soens
samlede belastning pa 17-18 tons kvh
stof. Fughenes fosforbidrag er pa ca 1
tons ud af en samlet tihforseh til soen pa
1,3 tons, sa fughenes fosforbidrag er meget vigtigere for soens samlede nierings
behastning end kvehstofbidraget et for
hold, som er generelt, nar fughenes me
ringspavirkning vurderes. Skarvernes
fosfortilforsel afspejles i Br2endegard Soens vand, hvis fosforindhold er oget 17
gange fra 1970’erne til 1990’erne.
Der opstar ogsa en serhig voldsom
meringsberigehse i damme og soer, hvor
man massivt fodrer nder og svaner.
Der er mange eksempler pa massiv eu
trofiering af vandomrader i forbindelse
med andeopdrt boks 9.3. pa den
made har Danmark faktisk mistet en
rakke enestaende, nieringsfattige soer
med en sjelden vegetation af flydende
kogheaks, gulgron og sortgron brasenfo
de, strandbo, svommende sumpskierm
og tvepibet lobehie. Denne adfterd er
uacceptabel, da man odehegger en sjl
den og enestaende naturtype og udryd
der meget sjteldne planter og dyr til for
del for kornfede ‘ender.
-
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10. Søernes overordnede
økologiske sammenhange
Deter svert at give et fuldt &ekkende bil
lede afde økologiske sammenhnge i sø
erne, som kan dokumenteres, og som
fagfolk er enige om. Det er nemt at forstâ,
hvorfor det er sà vanskeligt. Sâdanne
sammenhnge er nemlig komplicerede,
og de athnger bade af: 1 forhold om
kring søerne og pâvirkninger via tilløbe
ne, 2 søernes størrelse og dybdeforhold
og 3 vekslende samspil mellem de le
vende organismer i søerne. Søer er derfor
ikke blot forskellige indbyrdes, den en
kelte sø endrer sig ogsA fra âr til fir. Men
selv om der ikke er fuld enighed om sam
menhngene, eksisterer der ikke desto
mindre en nekke forudsigelige gennem
snitlige mønstre, som behandles her.
Med "forhold omkring søerne" me
nes oplandets størrelse, jordbundstypen,
bevoksningen og den landbrugsmessige
udnyttelse. Dertil kommer spildevands
udledninger i søerne. Disse forhold bestemmer søens vandkemi og tilførslen af
vand med vekslende indhold af n
ringssalte og organisk stof. I en periode
fra is2er 1960 iii 1985 forsogte forskerne
ihrdigt, og med betydelig succes, at
finde sammenh2engene mellem disse
ydre pflvirkninger og søernes vandkvali
tet og biologiske tilstand ved udvikling
af statistisk sikre erfaringsbaserede em
piriske sømodeller. De benyttes flittigt
af miljomyndighederne ill at vurdere,
hvorledes forskellige rensningsindgreb
kan forventes at ndre søernes tilstand.

Ved denne analysemetode er det iser de
mfllbare fysiske og kemiske forhold,
man anvender til at forudsige søernes
tilstand, mens de komplekse biologiske
forhold i hojere grad betragtes som en
sort boks. I denne boks udspiller orga
nismernes komplekse samspil sig, og
man antager, at de a?ndrer sig i overens
stemmelse med defrsisk-kemiskforhold,
men i ringe grad scetter deres egen dagsor
den og pdvirker den resulterende tilstand.
Ved vurderinger af nringsbe1astningen tager man ogsfl hensyn til søer
nes størrelse, dybde og vandskifte. Med
øget størrelse og dybde rummer søer
nemlig mere vand, som kan fortynde til
ledninger. I store, dybe soer er vandets
opholdstid derfor sdvanligvis kngere,
og de er mere uathngige af omgivelser
ne end smfl, lavvandede soer, som sd
vanligvis har et hurtigt vandskifte og
derfor indeholder vand med en kemisk
sammenstning, der ligger tt pa tillo
benes. Smfl soer har ogsfl en relativt
storre kontakt med den omgivende
landjord langs bredderne, hvorfra de
dels modtager organisk stof i form af
grene og blade, der falder ned i vandet
eller blieser md fra bredden, dels modta
ger oplost stof eller fine partikler med
tillobene. I smflsoer og damme kan om
setningen altovervejende bygge pa orga
nisk stof tilfort fra land frem for orga
nisk stof, som soens alger og planter selv
har produceret.
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Der eksisterer derfor en grundhold
fling, som gar ud pa, at hele soens tih
stand, eller i hvert fahd mengden af
plantephankton, vandets gennemsigtig
hed, ihtforholdene og risikoen for ubeha
gehig surt eller basisk vand grundheg
gende kan forudsiges vha. erfaringsmo
deller, der bygger pa ydre pavirkninger,
og som resulterer i serhige fysiske og ke
miske forhold. Dette udgangspunkt
danner grundlag for hetydehig generahi
sering og talmessige vurderinger. Denne
grundholdning har veret udgangspunk
tet for rensningspohitikken herhjemme
og mange steder i udlandet.
For soernes vedkommende har Danmark iser satset pa, at reduktion af fos
forbehastningen vihie fore tih en bedre
miljotihstand i soerne. Det er derfor vig
tigt at vurdere tidsudvikhingen i den in
terne meringsomstetning i soerne og de
res biologiske tihstand over mange ar,
nar meringstilforshen ndrer sig. Man
ma vnne sig til at tnke i og vurdere
reaktionstider pa fra f til mange ar se
side 63-67. I mange af soerne slar mar
kante forbedringer i tilstanden saledes
forst tydehigt igennem ét eller flere ja
maske forst flere tiar efter, at nerings
tihforslen udefra er bragt ned.
Soernes organismer er aktive med
spillere i omsatningen, og soernes ka
rakter athanger derfor ogsa af hvilke
arter, der af tihftehdige eller historiske
grunde forekommer, og i hvihket antal
og storrelser. Det har dannet grundlag
for en anden, modsatrettet grundhold
ning, nemhig at hver so har sit eget sr
hige liv, der dybest set gor soens opforsel
enestaende og uforudsigehig. Soen be
tragtes ntermest som et individ med
sine egne s2ertrek. Holdningen kan
ogsa besta i, at man tihhegger en ganske
sterhig gruppe organismer, det vere sig
-

-
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dafnier, fisk eller bundphanter en noghe
rolle, der overgar alle andres. Denne
noglerohhe soges underbygget af flow
diagrammer med pile, som udgar fra
den vahgte organismegruppe og dermed
i diagramform og med ord bestyrker
rollen og sammenhengene. Visse dele af
sammenhengene kan vere blevet testet
og maske verificeret vha. eksperimenter
eller sammenhigninger mellem mange
soer. Men ofte mangler sadanne tests,
eller resultatet kan ikke hverken bekref
te eller afknefte de foreshaede sammen
hnge. I de fleste tilflde har man ikke
pa forhand opstihhet de sammenhtenge
eller forudsigelser, som undersogelsen
derefter kan tjene til at beknefte ehler
afkrafte. Dette sidste er et stort pro
blem, da det er svert at afidare kontrol
mekanismer og vurdere i hvilken ret
ning, de gar, og med hvihken styrke, de
virker, da organismerne pavirker hinan
den via bojehige fodenet, som hehe tiden
skifter karakter. Ja sadanne karakterskif
ter er faktisk et centralt tnek ved orga
nismernes tilpasninger til vekslende
mihjoforhold, konkurrence og preda
tion. At de enkelte arters opforsel og
samspihlene mellem arterne hehe tiden
endrer karakter gor det svert maske
umuhigt at forudsige endemahet og
opna de nodvendige generahiseringer
med udgangspunkt i biohogiske samspil
i fodenettene.
Endelig findes der sa en kombination
afde to hoidninger. Den gar ud pa, at so
ers tihstand i meget hoj grad er bestemt
af omgivehserne og de fysisk-kemiske
forhold, men organismerne tilkegges
ogsa en regulerende rolle, sa det eksem
pelvis har betydning, om der af histori
ske grunde findes serhigt mange bund
planter eller bestemte fiskearter i en so.
Der findes altsa et historisk element,

See me eve:rer netie

som indeberer, at soernes biologi hele
tiden udvikler sig pa baggrund af for
holdene i gar og i dag, og hvor eksem
pelvis en serhig god opspiring af vand
planterne om foraret eller en serhig god
ynglesucces for visse fiskearter kan have
konsekvenser, der rekker frem til som
meren, ja maske frem til neste ar. Denne
kombinationsholdning kommer bh. a. tih
udtryk i de seneste danske anbefahinger
for, hvor langt fosforkoncentrationer i
sovandet skal vre bragt ned, for man
vil anbefahe fiskemanipulationer med
henblik pa yang effekt boks 14, Sonder
gaard et al. 1999. Anbefahingerne higger
nu pa blot 0,05-0,1 mg totalfosfor pr. li
ter for lavvandede soer og 0,02-0,05 mg
pr. liter for dybe soer. Erfaringsgrundha
get er stadig meget beskedent, ister for
de dybe soer.
De biologiske elementer kan man i
betydehig grad indbygge i modeller, der
soger at beskrive soernes rueringsfor
hold og vandets gennemsigtighed.
Mange bundplanter konkurrerer f.eks.
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med planktonalgerne om lys og me
ringssahte, forhindrer ophvirvhing af
bundmateriale og fremmer khart vand.
Omvendt vil fiskenes fodesogning pa
bunden f. eks. brasenens oge ophvirv
hing af bundmateriahe og meringsfrigi
velsen, hvorved fiskenes adfierd kan pa
virke planktonalgernes vekstbetingehser.
Her higger vigtige udfordringer for so
okohogien. Hvordan kan man bedre for
udsige soernes udseende og opforsel pa
grundlag af bade meringsbehastning,
sostorrelse og vandskifte samt de biolo
giske forhold i soerne? I den praktiske
miljoforvaltning er formalet enklere og
lettere opnaehigt nemhig at kunne forud
sige de generehhe tendringer i soerne af
mindsket eller oget forureningspavirk
ning. Her er de enkelte soeksempler
soernes individuahitet imidlertid ikke
tilstrekkelige. Det er afgorende, hvordan
opforslen kan forudsiges i savel hoved
parten af soerne som i den enkelte ar
efter ar; inklusive de ar, hvor der ikke fo
retages serhige indgreb.
-

-

Naeringssalte dikterer søernes udseende
For den enkelte so er yore muhigheder
for pa afgorende vis at pavirke mngden
af plantephankton, dyreplankton og fisk
stedvanligvis begroenset til at ndre til
forslen af noeringssahte. Overalt pa Jor
den- i savel arktiske som tempererede og
tropiske egne finder man stigende
m2engder af ovenmevnte organisme
grupper med oget nieringsindhold tabel
10.1. I de tusindvis af tilfielde, hvor so
erne pga. opdyrkning af ophandet og ud
ledning af spildevand har modtaget stor
re nringsmngder, er de stort set alle
uden undtagehse bhevet uklare og rige pa
-

plankton med en deraf folgende risiko
for iltsvind Wetzel 1983, Moss 1998.
Nar man under velkontrollerede forhold
har beriget soerne, er de ogsà blevet
ukhare, hvilket understreger, at sammen
hengene er kausale Schindler 1974,
1988. I de tilfielde, hvor man tidhigt har
grebet md og fjernet meringspavirknmn
gen, er phanktonmengden faldet, og so
erne er igen idaret op figur 10.1.
Nar man derfor horer tv-journahisten
sige, at de sommeruklare soer med en
grod af phantephankton skyldes, at der er
for mange fredfisk som skahhe og brasen
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label 10.1. I tempererede soer stiger bade fi
skenes, planktonalgernes og planktondyrenes
masse med stigende fosforindhold i vandet; det
samme er tilfldet for planktonalgernes pro
duktion. Sammenhngen mellem fosformng
den, P, og massen eller produktion, Y, kan ud
trykkes I formlen: log Y = a log P + en kon
stant. Med denne formel har man kunnet for
klare 72-88 % af de variationer I Y, man har
m5lt i en rkke 50cr. Efter Peters 1986.
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og for hidt dyrephankton, sa er det for
kert. Denne opfattehse indeberer nemlig,
at det erfiskene, der har skabtproblemet,
og at man kan løse det ved blot atjjerne
dem. Der er bl.a. den hage ved det, at historien viser andre arsagssammenhnge
og en anderledes udvilding. Desuden
krver mange fisk ogsa meget fode, som
de bl.a. far fra en stor produktion af dy
rephanktonet, som igen krver en stor
produktion af phantephankton som fode.
I havvandede soer, hvor man forst har
bragt nieringsbelastningen ned, kan
man ved at gribe md over for fredfiske
ne i mange tilfiehde f kharere vand, og
denne tihstand kan maske opretholdes
pa hngere sigt, hvis bundplanterne ko
honiserer og breder sig. Den indledende
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Figur 10.1. Udviklingen i Lake Washington, USA, er et klassisk eksempel p5, hvordan
oget spildevandstilledning giver anledning til algeopblomstring og uklart vand, mens
efterfolgende nedsttelse af tilledningen reducerer algemngden og skaber klart
vand igen. Efter Edmonson 1991.
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forudsetning er derfor kontrol med til
førslen af nringssaltene, sa deres kon
centration bringes ned pa et lavt niveau,
hvorefter fd fredfisk og mange bundplan
ter tilsammen kan bedre sotihstanden
yderhigere, hvis tingene flasker sig Son
dergaard et al. 1999.
Der er opstihlet massebalancer, som
forudsiger den forventede gennemsnithi
ge fosforkoncentration i soen 0 ud
fra fosfortilforshen udefra
soens
volumen V, vandudskiftningshastig
heden p og den andel k af det tilforte
fosfor, som tilbageholdes i sobunden:
=

Ptil/Vp

+k

Sammenhengen viser, at jo mindre fos
fortilforshen er i forhold til soens volu
men, jo lavere bhiver soens fosforkon
centration. Det passer sammen med, at
store dybe soer, som tilfores sma fosfor
mengder, bliver meringsfattige. Sam
menhengen viser ogsa, at for et givet
forhold mellem fosfortilforsel og vand
vohumen P.1/V falder koncentrationen
med en hurtigere vandudskiftning, som
forer mere fosfor ud med aflobet, og den
falder ogsa, nar en storre andel af fosfo
ren tilbageholdes i sobunden. Netop det
sidste forhold varierer mellem soerne
pga. forskelhe i sobundens kemi. En stor
andel af fosforen tilbageholdes i jernrige
sobunde, da iser iltet jern har en stor
fosforbindingsevne. sa i to soer, som el
hers ligner hinanden mht. forsfortilfor
sel, storrehse og vandudskiftning, vil
soen med den jernrige bund vre mere
neringsfattig og kiarvandet end soen
med den jernfattige bund.
Hvis man kan forudsige fosforkon
centrationen i sovandet, kan man ogsa
med en rimehig pnecision forudsige
mengden af planktonahger ved tilhige at

*
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Figur 10.2. Algemngden m5lt som klorofyl
stiger med oget fosforkoncentration I tempere
rede soer, men stigningstakten bliver gradvist
mindre Jo storre algemngden er, og Jo storre
selvskygning er I tmtte algesamfund. Ved et lavt
kvlstof/fosfor-forhold beg rnser kvlstoffet
algeudviklingen. N/P storre end 25 *, N/P =
10-25 A, N/P< 10A. Efter Smith 1982.

tage hensyn til dybden og springlagsdan
nelsen figur 10.2. Mengden af plank
tonalger stiger niesten i takt med fosfor
koncentrationen op til et vist fosforni
veau. Men ud over dette fosforniveau
oges mengden af planktonalger gradvist
mindre i meget meringsrige soer. Det
skyldes enten, at andre neringstoffer f.
eks. kvehstof i stigende grad begralnser
planteplanktonet eller, at det begr2enser
sig sehv ved gensidig skygning, nar van
det bliver mere gront og uldart.
øget vekst af planteplanktonet giver
mere organisk stof som fode til soens
dyreplankton og bunddyr. Derfor oges
mengden og produktionen af dyre
plankton og bunddyr, som igen er fode
for fiskene. pa den made opstar stalrke
positive sammenhalnge mellem fosfor
koncentration og malngde/valkst af dy
replankton, bunddyr, fisk og fiskealden
de fugle tabel 10.1, figur 8.3 og 8.4.
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Betydning af sostorrelse og sodybde
I dybe soer er phanktonet saldvanhigvis
ansvarhigt for det meste af soens om
saltning. Men i de mange sma, lavvan
dede soer, som prger Danmark, sker
der en stor omsaltning langs bredden
og pa bunden. Forholdet mellem om
saltningen i vandet og pa bunden af
halnger imidlertid ogsa af soernes me
ringsrigdom. Nar soerne bliver meget
noeringsrige, uklare og pralget af ilt
svind ved bunden, forsvinder noget af
omsaltningen her. Det ukhare vand for
hindrer, at der kan vokse alger og rod
falstede planter pa bunden. Nar plan
terne skygges ud, forsvinder ogsa
mange mikroorganismer og smadyr, der
ellers ville leve pa planterne. Fiskene
mister ogsa deres skjul og standpladser
i og omkring vegetationen. Nar der op
star iltsvind ved bunden, dor mange
bunddyr, og hermed forsvinder deres
s2edvanhige stimulering af omsaltning
en, der opstar ved, at de bearbejder og
findeler det organiske stof, og ved, at de
graver gange i sedimentet og pumper
vand gennem gangene. Det rigeste liv
bade hvad phante-, smadyrs-, fiske- og
fuglearter angar udfohdes derfor un
der middelnoeringsrige forhold Dodson et al. 2000, Vestergaard og SandJensen 2000 a, b.
Sodybden og sostorrelsen har pa an
dre mader betydning for soens nalrings
betingelser og dyrehiv; betydninger som
ralkker ud over den direkte effekt pa
fortyndingen af det tilledte fosfor. I hay
vandede soer findes en hille vandsojhe
over bunden, hoj vandtemperatur og di
rekte kontakt mellem bunden og den
vandmasse, algerne og phanterne vokser
i. I dybe soer vil springlaget om somme
-

-
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ren derimod hukke store dehe af bunden
af med kohdt vand, hvorved bunden af
skalres fra den direkte kontakt til over
fladen, hvor planteproduktionen foregar
og nalringssahtene udnyttes. Det bety
der, at lavvandede soer og lavvandede
afsnit af store soer opdeht i forskellige
afsnit gennemgaende kan opna en stor
re malngde og produktion af phante
phankton end dybe soer og dybe afsnit i
store soer.
Store soer er meget vindpavirkede, og
er de tilhige lavvandede, shar bohgerne
kraftigt igennem til bunden. Hvis bol
gerne jalvnhigt hvirvher bunden op, sa
frigores bundens nalringsstoffer i for
bindelse med partildernes ophvirvhing
og ihtpavirkning i vandsojhen. Til gen
galhd bhiver der storre muhigheder for, at
ammonium kan omdannes til nitrat un
der de iltede forhold i vandmassen, og
nitraten kan efterfolgende forbruges ved
denitrifikation i den iltfrie sobund. Hyp
pig ophvirvhing gor desuden hivet be
svalrhigt eller umuhigt for bunddyr og
bundphanter. I havvandede, beskyttede
smasoer kan bundplanterne tih gengalld
vokse helt op til overfiaden, sehv om
vandet er uklart. Det gallder isr de ar
ter, som om foraret spirer op fra stiveh
sesfyldte knolde borstebladet vandaks
eller jordstalngher aks-tusindbhad og
hjertebhadet vandaks og spreder hovet
umiddelbart under vandoverfladen.
Mens undervandsphanterne ingen chan
cer har i dybe nalringsrige soer, kan de
derfor have en vigtig rolle I sma lavvan
dede, nalringsrige soer.
Sodybden har ogsa stor betydning
for artssammensaltning og hyppighed
af plantephankton, dyreplankton og
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fisk. I dybe, kiarvandede soer lever for
skehhige plantephanktonarter i det varme
overfiadevand, i springlaget og I det
kohde bundvand forudsat, at hyset traln
ger herned. Disse arter tralffer man ikke
i lavvandede soer. I starten af 1900-tallet husede Furesoen eksempehvis en
ralkke arter af bevalgehige dinoflagella
ter i springlaget om sommeren, og der
fandtes ogsa den rodfarvede bhagronah
ge Oscillatoria rubescens og andre kold
vandsformer halngere nede mod bunden. I Grane Langso levede i 1950’erne
og 60’erne taltte bestande af store, fla
gehbalrende gulahgekohonier Uroglena
spp. i det kolde vand over bunden pa
11 m’s dybde figur 6.6. Disse organis
mer er i dag forsvundet i begge soer
pga. eutrofiering og nedsat hysned
tralngning ill bundvandet.
Der er ogsa forskel mellem plante
phanktonarterne i hhv. dybe og lavvan
dede, nalringsrige soer, sehv om lyset ud
slukkes pa fa meters dybde i begge typer.
Blagronalger er almindelige i begge ty
per, men de er ofte mere dominerende i
dybe end I lavvandede soer. De har fordel af at kunne vandre op og ned i vand
sojlen ved at alndre malngden af huftva
kuoler i cellerne, og de bryder sig ikke
om den hurtige og vohdsomme omro
ring fra overflade til bund, som findes i
havvandede soer. Her er gronalger isalr
shalgter som Chiorella, Scenedesmus og
Ankistrodesmus blandt de chhorococcale
gronalger, som kan begunstiges af de
hojere temperaturer og den stadige ne
ringstilforsel fra sedimentet, gennemga
ende mere almindehige.
Flere undersogelser herhjemme og i
udlandet peger pa, at valgten og pro
duktionen af fisk er nogenlunde den
samme pr. overfiadeareal I lavvandede
og I dybe soer med samme nalringsni
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veau Jeppesen 1998. Det ma nodven
digvis betyde, at fiskebestandene er talt
tere i havvandede end i dybe soer. Derfor
udover fiskene i lavvandede soer en stor
predation pa dyrephanktonet, der yder
mere ikke som i dybe soer kan flygte ved
at vandre ned i bundvandet om dagen
for at skjule sig og bevoege sig tih overfia
den om natten for at grsse alger. Kon
sekvensen af den hojere fiskepredation
er, at der er en relativt mindre malngde
dyrephankton i forhold til planteplank
ton og ogsa en forholdsvis mindre andel
af store dafnier i forhold til den samlede
dyrephanktonbestand i havvandede i forhold dli dybe soer. Disse forhold taher
for, at dyrephanktonet grsser mindre
intenst pa planteplanktonet i lavvande
de end I dybe soer.
Fiskene er dog ikke higeglade med so
dybden. Miljoforhohdene og fredfiskenes
risiko for at falde som bytte for fiske
aldende rovfisk pavirkes begge af dyb
den. I dybe soer kan fiskene opholde sig
pa savel lavt som dybt vand, forudsat at
der er ilt ill stede. Fredfiskene har ogsa
mulighed for at opsoge omrader, hvor
de kan vre nogenlunde i fred for fiske
aldende rovfisk. Det galhder ikke mindst
refugier for gedden, som helst holder sig
til rorskoven og phanteballterne hangs
bredden. Ude pa barbunden opholder
brasen, hork og spidshovedet al sig, nar
de soger efter bunddyr figur 10.3. So
orred star under springlaget om som
meren for at finde koldt vand. Og taltte
re pa overfiaden i de abne vandmasser
tralffer man heltling, loje og smelt.
Langs bredden og I vegetationen star
aborre, gedde, karusse, rudskahhe og su
der. I lavvandede soer er habitaterne og
fiskearterne f, og man har selvfolgelig
ikke denne opdeling af arterne mehhem
overfiadefisk og bundfisk.
-
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Figur 10.3. Fiskenes fordeling i en dyb so
uden for yngletiden. Dc frie vandmasser, bar
bunden, stenrevene og planteblterne ved
sobredden har hver deres karakteristiske do
minans af fiskearter. Efter Nyrop Rasmussen i
Norrevàng og Meyer 1969.
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Fiskene spraeller i fødenettet
Fiskebestandene varierer meget fra so til
so og ogsa fra tid til anden i den enkelte
so. For detførste varierer artssammen
saltningen, da der i den enkelte so i gen
nemsnit blot findes ca. 10 af de ca. 30
arter, som i alt kan forekomme figur
8.1. Som tidligere nalvnt optralder ret
fa almindehige fiskearter, nemlig aborre,
brasen, gedde, sandart, skahhe og i mm
dre omfang hork og al. For det andet va
rierer fiskenes hyppighed og indbyrdes
rolle, sa enten skalle ehher brasen er den
vigtigste fredfisk sammen med sma
aborrer, mens store aborrer, gedder eller
sandarter kan dominere som fiskealden
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de rovfisk. For det tredie varierer arter
nes storrelsesfordehing, og det har stor
betydning, da sma og store fisk har for
skelhig fodesogning og forphantningsmu
higheder. Mens sma aborrer og sma
sandarter lever af dyreplankton og
bunddyr, lever de store individer af an
dre fisk. sa mange brasener og skahher vil
vre fodekonkurrenter til sma aborrer
og sandarter ahtsa have en gensidig ne
gativ virkning, mens de kan aldes af
store aborrer og sandarter ahtsa fredfi
skene kan have en positiv virkning som
bytte for rovfiskene. For det/jerde er
store, gamle fisk nodvendige for for-

Soernes overerdnede okelogiske sammenhasnge

phantningen, og de udsalttes ofte for
mindre predation, fordi storrelsen be
skytter dem. Isalr er store brasener sa
hojryggede, at de fleste rovfisk ikke kan
gabe over dem.
Disse vekselvirkninger bestaende af
skiftende fodekonkurrence og predation
mellem fiskene indbyrdes er reelt sa
komplekse, at man ikke kan hohde styr
pa dem vha. mundtlige forkharinger eller
afbihdninger med en reguherende x
akse og en pavirket y-akse parameter.
Kompheksiteten oges sehvfohgehig, nar
man ogsa skal tage hensyn tih fiskenes
fodegrundlag, dyreplanktonet og bund
dyrene, samt til phanternes og sodybdens
betydning for skjuh og standpladser. Nar
marl derfor forsoger at forhdare n
dringer fra ar tih ar, eller fra so til so, findes der forskehhige forshag, hvor det ikke
er muhigt at afgore med sikkerhed, hvil
ket der er korrekte. Komphekse sam
menhalnge ma man enten vurdere vha.
modeller, som kan simulere dynamik
ken, ehher man ma opstilhe en test, hvor

rehativt f parametre benyttes til at for
udsige nogle flu shuttihstande i soerne,
som man finder salrhigt interessante eller
rehevante for befohkningen, miljomyn
dighederne eller videnskaben f. eks.
gennemsigtighed, risiko for ahgeopblom
string ehher iltsvind.
De fodekalderelationer, som man on
sker at beskrive, bygger pa stofstromme,
dvs. mcengder af organisk stof, der be
vger sig fra en organisme til en anden.
Ofte kender man antahhet og valgten af
organismerne, men ikke deres produk
tion ehler omsaltning i fodekoederne.
Stofstrommene er nemlig ikke direkte
proportionale med hverken antallet el
her valgten af organismerne, da stofskif
tet og produktionen pr. kg hegemsvalgt
typisk falder med 40-50 %, nar organis
mernes valgt tidobles. Sa sma fisk kral
ver mere fode end store fisk for den
samme samlede masse. Fodebehovet va
rierer ogsa betydehigt fra art til art, med
temperaturen og med individets aktivi
tet.

Forskellige antal fødeled i soerne
Det er paldagogisk at beskrive soernes
omsaltmng vha. fodekalder med et ka
rakteristisk antal led. En treheddet fode
kaode kan besta af: plantephankton
dyreplankon -s phanktonaldende fisk, en
fireheddet kunne have tilfojet fiskealden
de rovfisk, og en femheddet kunne have
tilfojet fiskeorn, havorn eller menneske.
Midt I 1980’erne diskuterede man
meget opdehingen af soer med forskehhigt
antal fodeled. Forshaget var, at ultranue
ringsfattige soer, som ikke findes I Danmark, kun havde to led, fordi de helt
manghede fisk pga. et utilstralkkehigt fo
->

degrundlag. Med en stigende nalrings
rigdom skulle der, ifolge forshaget, op
tralde forst tre, sa fire og maske i salrhige
tilfaehde fem fodehed i soerne. I ekstremt
nalringsrige soer foreslog man, at der
igen optradte tre led, fordi soerne funk
tioneht skuhhe vre uden fiskeoedende royfisk en problematisk antagelse ved vi
nu, da der optralder gedde og sandart i
meget nalringsrige soer. Der er en yderhi
gere tilfojelse dl forslaget, nemhig soer
heft uden fisk, som optralder kortvarigt
1-2 ar efter udstrakt fiskedod, og soer
uden flskeoedende rovfisk, som kan opsta,
-
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nar rovfisk er halnge om at reetablere sig
efter en katastrofe elher af andre grunde
har salrhigt darhige forhold figur 8.7.
De formodede konsekvenser af for
skelhige antal fodeled skulle valre, at dy
replanktonet med et hige antal led skulle
udove stalrkere gralsningskontrol pa
plantephanktonet end med et ulige antal
fodekaldeled, fordi dyreplanktonet med
to led i kalden ikke skulle aldes af fisk,
og med fire hed i kalden ikke skulle gene
res salrhg meget af de phanktonaldende
fisk, fordi disse sidstnalvnte pavirkes af
fiskealdende rovfisk figur 10.4. Tilsva
rende skulle fodekalder med enten tre
ehher fem led danne grundlag for for
holdsvis mindre malngder dyreplankton
og forhohdsvis mere phanteplankton.
Vi ved nu, at der er flere grunde til at
vre kritisk over for disse beskrivehser af
soer med et fast antal fodeled, fordi om
saltningen netop sker I indviklede net,
hvor individerne soger fode af meget
forskehhig type, og I ovrigt alndrer fode
optagehse med alderen og fodens til

.
.,.
1

2

PrimCore rovdyr

Planter
3

4

Figur 10.4. Skematisk model for fodekdernes
struktur i tilflde af 1, 2, 3 09 4 led, som har
spillet en vsentlig rolle for forestillingerne
om soernes regulering. Modellen foresl5r, at
algemngden p5 niveau 1 er mindst ved et
lige antal fodekdeled 2 og 4, hvor dyre
planktonets mngde og grsning menes at
blive forholdsvis stor. Modellen bor ifolge Pers
son 1999 opgives i sin simple form.
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galngehighed Persson 1999. F. eks. har
vi hort, at visse gulalger og dinoflagella
ter bade kan have fotosyntese og alde
bakterier og smadyr boks 6.2. Vand
loppen Cyclops alder alger som hille og
cihiater, dyreflagehlater og hjuhdyr som
stor. Skahler alder stort set alt inhdusive
dyrephankton, algekolonier, detritus og
franskbrod. Sma aborrer alder smadyr,
mens store aborrer alder andre fisk side
184. Til beskrivehserne kunne vi foje, at
der findes salrlige phanktonarter som
glasmyggeharver, rovdafnier og andre
storre phanktonkrebsdyr, som udgor et
yderligere element i soernes omsaltning.
De kan bhive meget hyppige, hvis der er
fa planktondende fisk, som jo netop
foretralkker de storste phanktonarter. I
soer, hvor man ved biomanipuhation har
faet mange fiskealdende og nalsten ingen
phanktonaldende fisk, kan der derfor ef
ter nogle ar indvandre og etableres en
stor bestand af eksempelvis glasmygge
larver, som alder de store algealdende
dafnier, sa malngden af phanktonalger
bhiver hoj pa trods af fravalret af plank
tonaldende fisk Benndorf 1995. Der er
faktisk eksempher pa, at dafniers malng
de og gennemsnitsstorrelse blev mindre
i en manipuheret so med mange glas
myggelarver og meget fit phankton
aldende fisk end i en naboso af tilsva
rende nalringsrigdom, men med noghe
phanktonaldende fisk og fit glasmygge
harver Wissel og Benndorf 1998. Tager
man fuglene med i billedet, vil de bade
heve af smadyr pa bunden og i vandet
samt af fisk af vekshende storrelse fra
yngel tih kg-tunge voksne; dvs. de kan
kaste sig over planktonaldende fisk eller
fiskealdende rovfisk. Der er endnu flere
komphikationer sasom det forhold, at fo
dekonkurrence mellem arter med samme fodebiologi er mere afgorende for

nec roe ov ror< u

udkommet af rovdyr-byttedyr-relationer
end antahhet af fodeled ehher fodenettets
kompheksitet I ovrigt.
Ved at anahysere maveindhohd hos
mange dyr er det muhigt at udtahe sig om
dyrenes fodevahg og dermed om fode
nettets sammensaltning pa et givet tids
punkt. Men da det tager hang tid at opna
denne indsigt, er det nalsten umuhigt at
undersoge samme so flere gange eller
mange soer en enkelt gang, hvilket er
nodvendigt for at kunne danne sig et
overbhik over, om og I givet fald hvor
for fodenettene alndrer sig. Ved at ana
lysere stabile isotoper afkuhstof 13 og
kvalhstof 15 1 forhold til de normahe iso
toper kuhstof 12 og kvalhstof 14 kan man
hurtigere beregne fodekaldernes gen
nemsnitlige halngder frem til de fiske
aldende rovfisk. Det relativeindhohd af
de to sjalldne isotoper er meget forskehhi
ge I organisk stof tilfort fra hand og pro
duceret I selve soen, sa man kan skehne
mellem fodekilderne. Ved omsaltning I
fodekalderne sker der ingen alndring I
det relative indhohd afkulstof 13, mens
kvalhstof 15 beriges med ca. 3,5 %o for
hver trin i fodekalden. Derfor kan man
-
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phacere toprovdyr pa det korrekte trin I
fodekalderne under hensyntagen til det
blandede fodevalg og angive resultatet
med decimaler, eksempelvis 4,5 eller 5,2,
frem for at angive positionen I fodekal
den med et helt tah pa eksempelvis 4, 5
eller 6. Man tager ogsa hensyn til, at om
saltningen kan forega mehhem dyrearter,
som bade kan konkurrere om samme
fode og mndga I et bytte-rovdyr-forhohd.
Anvendelse af denne metode pa et
udvahg af amerikanske soer af forskelhig
storrelse og fosforindhohd har vist, at
den maksimale fodekaldelalngde I gen
nemsnit steg fra 3,5 til 5,0, nar sookosy
stemets storrelse steg fra 0,1 til 1.000.000
milhioner m° vand figur 10.5. For den
samme sostorrelse var der derimod in
gen forskeh pa den maksimale fodekalde
halngde I soer med lay, middel og hoj
fosforkoncentration i vandet som mal
for phanteplanktonets malngde og pro
duktion. Det viste sig endvidere, at den
samme fiskeart i mere udpralget grad
optradte som toprovdyr i store end i
sma soer. Endelig fandtes de mest ud
pralgede toprovdyr sasom soorred kun I
de storste soer. Storrelsen af den mind-
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Figur 10.5. A. Antallet at fodekdeled i amen
kanske soer er uafhngigt at fosfonindholdet,
men stiger med sostorrelsen. B. I meget store
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soer kommer der dels nyc rovfisk til, dels nykker
de allerede eksisterende rovfisk op i fodekde
leddene. Omtegnet efter Post et al. 2000.
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ste af de undersogte soer svarer til en
middeldybde pa 1 m og et areal pa 10
ha, sa der er brug for at vurdere disse
forhold i damme, som er meget mindre
og ofte mangher fisk.
Betragtningerne viser, at forestilhin
gerne om et veldefineret antal fodekalde
led og muhighederne for salrhig kontrol
af planteplanktonet ved gralsning i en
tihstand med et antaget hige antal fode
kaldehed er problematiske. Der findes
noghe f studier af soer isalr nalringsfat
tige, der eksempehvis godtgor, at fiske
aldende rovfisk I naturhige 4-heddede fo
dekalder kan have en salrhig effekt ved at
forhindre opbhomstring af plantephank
ton og sikre khart vand Carpenter og
Kitchell 1993, Carpenter et al. 2001.

Kortvarigt kan man i visse soer opna ef
fekt ved udsaltning af gedde, men pa
lalngere sigt er der ofte ingen effekt
Berg et al. 1997. I et studium fra Mel
hemeuropa har man ikke kunnet pavise
mahehige effekter pa plantephankton
malngden af mange ars udsaltninger af
fiskealdende rovfisk I drikkevandsreser
voirer Seda et ah. 2000. Endehig fandt
man ved sammenhigning af 25 naturhige
canadiske soer ingen malbar effekt af fi
skealdende rovfisk, nar de optradte ved
naturhige taltheder Currie et ah. 1999.
Derimod havde stigende malngder af
phanktonaldende fisk en sikker malbar
effekt ved at mindske dyrephanktonets
gennemsnithige storrelse se ogsa figur
6.22.

Bundplanter pvirker tilstanden
Bundplanterne kan pa mange mader pa
virke soernes tihstand Sand-Jensen og
Borum 1991. Bundplanter dalmper
bolgeshaget og stabihiserer bunden mod
ophvirvhing og kan herved medvirke ill,
at vandet tilfores falrre partikier og ne
ringsstoffer. Nar bundplanterne pa la-vt
vand vokser op til vandoverfladen, skyg
ger de for phantephanktonet og oger dets
udsynkning figur 10.6. Bundphanterne
konkurrerer ogsa med phanktonahgerne
om soens nalringssahte. Endehig lever der
forskehhige dyr pa phanteoverfladerne,
som bidrager tih at filtrere plantephank
tonet I vandet. Det er ahtsammen for
hold, der peger pa, at bundphanterne
kan mindske planteplanktonmalngden
og gore vandet klarere.
Jeppesen og kohheger 1989 har da
ogsa pavist, at for samme nalringsrig
dom I vandet har havvandede soer med
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Figur 10.6. Planteplanktonet I sovand kan ud
skygge bundlevende mikroalger og hoJere plan
ter optrukne pile, men p5 lavt vand kan de
hoJere planter nS til overfladen og skygge
planteplanktonet stiplet p11. Epifytiske mikro
alger p5 planternes blade skygger bladene ne
denunder, men blade med belgninger anbragt
overst p5 skuddet skygger ogs5 for blade ne
derst p5 skuddet. Efter Sand-Jensen og Bonum
1991.
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Figur 10.7. Sigtdybden I mange vegetations
fattige danske soer falder med fosfonindhold
ifolge den fuldt optrukne kurve. I smS lavvan
dede t og dybe nringsfattige soer * med
mere end 30 % af sobunden dkket af under
vandsvegetation en vandet klarere for en given
fosforkoncentration end i de vegetationsfattige
soer. Omtegnet efterJeppesen et al. 1989.

rige forekomster af bundplanter syste
matisk kharere vand end soer uden
bundphanter figur 10.7. Udenhandske
undersogelser tyder pa det samme resul
tat se Jeppesen et al. 1997. Arsagssam
menhalngen er imidlertid ikke entydig,
da bundphanter ikke bare befordrer khart
vand, men ogsa kralver khart vand for at
forekomme I stor malngde.
Andre forhold tyder imidlertid pa, at
den negative sammenhalng mellem
bundplanter og planktonalger er en reel
arsagssammenhalng. En del soer veksher
mellem at vre domineret af enten
bundphanter eller planteplankton fra ar
dl ar, selv om nalringstihforslen udefra er
nogenhunde konstant figur 12.11. En
muhig forhdaring er, at isalr vinteroverle

velsen og opvalkstforhohdene om foraret
bestemmer, om bundplanterne elher
phantephanktonet vinder I kampen om
hyset og nalringsstofferne den kommen
de sommer. Vintre med is og snedalkke
er meget harde ved bundphanterne, men
ogsa meget taltte bestande af iser bhis
hons og svaner kan holde bundphanter
ne nede, iser I de tidhige etabheringsfaser.
Det er vigtigt, hvordan bundphanterne
kiarer vinter og forar, da de kun hang
somt oger deres malngde I forsomme
ren, mens phantephanktonet har en
valkstkapacitet, der er omtrent ti gange
storre og derfor, hvis de far frit spit og
optimale muligheder, kan udvikie taltte
bestande og ukiart vand, som kan ud
skygge bundplanterne.
Bundplanterne pavirker ogsa dafnier
og fisk. Bundplanterne kan nemhig fun
gere som et refugium for dafnierne om
dagen, hvor de til dels kan holde sig I
skjul for smafisk. Om natten kan de soge
bort fra vegetationen og ud I de frie
vandmasser for at grsse phantephankto
net. Sma aborrer kan tilsynehadende
ogsa bedre khare sig I fodekonkurrencen
med brasen og skahhe I tihknytning til ye
getationen end ude I de frie vandmasser
side 184. Aborren har derfor storre
chance for at overheve og med tiden bhi
ye til fiskealder I soer med bundplanter.
De to forhold I forening skulle styrke
dyrephanktonet, dets gralsning pa plan
tephanktonet og muhigheden for at op
retholde khart vand. For at bedre sotil
standen ved rensning og indgreb i fiske
bestandene er det derfor vigtigt, at
bundplanterne etablerer sig og kommer
til at dalkke store arealer.
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11. Damme
de utallige muligheder

Ordet dam bruges her som falhhesbeteg
nelse for vandhuhher og andre sma vand
samhinger med et mindre overfiadeareal
end 1 hektar, men dette valg er tihfalh
digt, og grnsen kunne salttes et andet
sted. Ved valget af betegnelsen dam halg
ges der heller ikke salrhig valgt pa oprin
delsen, dvs. om vandsamhingen er natur
hg, opdalmmet eller udgravet. Det er
udelukkende den hille storrelse, der tallher, og den har flere betydninger.
Damme er meget variable pga. store
forskelhe I oprindelse og omgivehser. Der
er store forskehle pa, om de er opstaet ved
tihgroning af naturhige soer, eller de er
opstaet ved gravning efter mergel, kalk,
grus ehher tory. I de naturhige soer og damme under tihgroning falder vanddybden I
takt med nedsat overfladeareah, mens de
gravede damme ofte har stejhe brinker og
dybt vand, sehv om de er ganske sma.
Grusgravene har saldvanhigvis kiart vand
og en vegetation af undervandsplanter,
mens torvegravene I omrader med kalk
fattig jord har brunfarvet, surt vand og
ofte savner undervandsvegetation. Dam-

me med surt vand rummer f dyrearter
og savner isalr sneghe, mushinger og
krebsdyr pga. mangel pa kalk tih skaller

og yderskjohd, mens de tih gengalhd har
mange specielle vandbihhearter og guld
smedearter. Forskelhighederne fortsaltter
mellem damme I det abne land og I skyg
gede skovomrader. Men uanset oprindel
se og behiggenhed har de stalrkt eutrofie

rede damme enten taltte algesamfund el
her et dalkke af andemad.
Dammenes mihjo varierer over tld.
Temperaturen og ihtforholdene alndrer
sig meget fra nat til dag I det lave vand,
og I hobet af sommeren torrer havvande
de damme ud, mens de om vinteren ri

sikerer at bundfryse. Fra ar dl ar er de
forskehhige, fordi vandstanden veksher
kollosalt med nedborsmalngden. Damme risikerer ret hurtigt at gro til, med
mindre de med mehlemrum oprenses, og
vegetationen fjernes.
Det er karakteristisk, at damme er
beskyttet mod vind af omkransende ve
getation, og vindens omrorende kraft er
ringe, fordi dens vej over dammen er
kort, sa omroringskraften er beskeden.
Sehv om vandet er under 1 m dybt, kan
vandmassen derfor godt vre opdeht I
varmt overfladevand og koldt bund
vand om sommeren figur 11.1. I ste
det for vinden kan den vigtigste omro
rende kraft I dammene vre konvek
tionsstromme, som skabes ved afkohing

af overlEladevandet om natten, hvorved
det bliver tungere og synker. Men fra
dam til dam og fra dag dl dag vil det
variere, om vind eller konvektions
stromme er vigtigst for vandmassens
opbhanding.
Da dammenes stoftilforsel ofte er stor
og vmndpavirkningen hihhe, far man ud
viklet et salrhigt samfund neustonet I
vandhinden isalr I skovdamme. Den
-
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Figur 11.1. Temperaturfordeling I en lille dam p5 en forirsdag. Omtegnet efter Martin 1972.

hille dybde betyder, at omsaltningen pa
bunden lit dominerer I forhohd til om
saltningen I vandet. Den ringe storrelse
betyder, at store organismer forst og
fremmest fisk lit er fravalrende, og det
-

-

er vigtigt for froers, salamandres og sto
re frithevende vandinsekters hivsmuhighe
der. Fodenettene er derfor anderhedes
opbyggede I damme end I soer, og flere
damdyr har salrhige tilpasninger.

De saerlige Iivsbetingelser i damme
Stofpvirkningen
Damme pavirkes meget af deres omgi
velser. Pavirkningen kommer med van
det, som hober md j dammen. Den kom
mer ogsa med stov, pollen og blade, som
blalser md fra omgivelserne. Den skyldes
ogsa froer, alnder og ges, som vandrer
md og ud af dammen. Endehig pavirkes
dammen meget af traler og anden hoj
vegetation, som skygger for Solen og
dermed over stor indflydelse pa tempe
raturen og planternes fotosyntese.
Man kan vurdere den pavirkning,
dammene udsalttes for fra land. Pavirk
ningen via tillobene vil stige med forhol
det mellem oplandets areal og dammens
areal eller vandvolumen. Pavirkningen
ved tilforsel af blade, pollen og stov med
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vinden vil stige med forholdet melhem
dammens periferi og areahet. Begge pa
virkninger vil derfor stige, jo mindre
dammen er. Det er derfor ikke sa malrke
higt, at omsaltnmgen I smA skovdamme
nalsten udelukkende hviler pa tilforsel af
blade, pollen og landlevende insekter,
som falder ned i dammen. Denne situa
tion forstalrkes af, at tralerne skygger for
dammen, og de tilforte humusstoffer gor
vandet brunt, hvorved dammens alger
mangler lys til fotosyntesen.

Temperaturen og dyrene
Den hille vanddybde betyder, at vand
massen I hysabne damme hurtigt kan
varmes op af Sohen. Til gengalld vil van-
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Figur 11.2. Maksimum- og minimumtempera
turer over 1-4 ugers penioder I for5ret og for
sommeren 1992 i sm5 nyetablerede damme i
Arhus Kommune. Data fra Nielsen 1993a, b.

det ogsa hurtigt kunne afgive varmen.
Dammene ophever derfor store tempera
tursvingninger mellem dag og nat figur
11.2. Allerede 1 april kan sma, lysabne
damme pa gode dage opna dagtempera
turer pa 20° C I solbeskinnede afsnit, og
I maj-juni higger maksimum pa gode
dage mellem 25 og 30° C, mens mini
mum higger pa 8-15° C. Da dammene
ofte er afskalrmet mod vinden, og van
dets stromning derfor langsom, optral
der der ogsa store temperaturforskelhe
mellem de solbeskinnede og beskyggede
afsnit af dammen. Der kan snihdt vre
10° C forskel mellem sadanne afsnit.
Temperaturen er vigtig for dyrenes
udvilding, og det er et velkendt fif, at
den varmeehskende skorpiontalge skal
soges I de solbeskinnede afsnit. Om
vendt kan mere kuhdeelskende arter op
soges I beskyggede afsnit. Faktisk kan
man I en og samme dam finde forskelhi
ge arter af guhdsmede, hyis hovedudbre
delse higger enten syd eller nord for os.

Damme

-.--------------

de utalige mul gheder

Damme med-havvandede sohbeskin
nede afsnit foretralkkes af varmeehsken
de klokkefroer og lovfroer, som er sydhi
ge arter I landet. Hahetudserne har det
ikke tilstralkkehig varmt og kan ikke na
at gennemhobe udvikhingen I beskyggede
damme eller I damme med stejle brinker
og dybt vand, som aldrig bhiver varmt
nok Fog et al. 1997.
I en hilhe temporalr dam med stikmyg
Aëdes communis I Rude Skov har Iver
sen 1971 I foraret pavist forskehle pa
mellem 5 og 10° C mehhem dammens
forskelhige afsnit og mellem overfiade
vandet og bundvandet pa 30-40 cm’s
dybde. pa det haveste vand blev vandet
opvarmet om dagen, men ogsa afkolet
mere om natten. sa myggelarverne kun
ne ved at flytte sig md pa havt vand
mindre end 10 cm om dagen og ud pa
dybere vand om natten ca. 30 cm opna
bedre betingelser for udvlldingen figur
11.3. Da dammen var skygget, forblev
den ret kold, og den maksimale tempe
ratur steg ikke meget over 20° C efter
bogens lovspring den 10. maj. Myggene
gennemhob hele deres udvikling fra ny
khalgget alg til flyvefalrdig voksen pa 40
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0
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Figur 11.3. I lobet at dognet flyttede stikmyg
gene sig fra lavt vand ved kanten til dybt vand i
midten of en lille dam i Rude Skov den 3-4.
maj 1970. Omtegnet efter Iversen 1971.
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dage. Men hvis temperaturen havde
valret hojere, kunne udvikhingen vre

forlobet hurtigere, da udvildingshastig
heden stiger nogenlunde I takt med tem
peraturen mellem 5 og 15° C Wiberg
Larsen 1978 sa under varmere forhold
tager det kun 20 dage, fra algget klalkker,
dl myggen gar pa vingerne. De fire larve
stadier I dammen I Rude Skov varede

A

-

henholdsvis 10, 6, 5 og 9 dage. I denne

periode lever larverne af alge- og bakte
riebelalgninger, ofte I tihknytning til
bladoverfiader, og de gar tit op tlh over
fladen for at udskifte huften I trachéerne.
pa grund af bladenes nedbrydning og
den hihhe fotosyntese er dammens iltind
hold nemhig hart og altid under 50 % ilt
maltning. Efterhanden, som dammen
torrer ud, og vandvohuminet indskraln
kes, falder iltindholdet yderhigere figur
11.4. Puppen tager ikke fode tlh sig I de
ca. 10 dage, puppetiden varer. Man ser
den normalt halnge ned fra vandhinden
I anderoret, som er I direkte kontakt
med luften ovenover figur 1 1.5A.

B

Figur 11.5. Puppe af stikmyg A og svirreflue
larver B han kontakt med luften for at sikne
iltforsyning. Tegning Bente Vita Pedersen.

litforholdene og dyrene
8
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Figur 11.4. lltindholdet van lavt i en dam i
Rude Skov om fon5ret, og det faldt i takt mcd,
at vandstanden faldt, og temperatunen steg.
Ved ligevgt med atmosfren indeholden
fenskvand ca. 10mg pn. liter ved 15° C. Omteg
net efter Iversen 1971.
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Iltforholdene er stalrkt varierende I hobet
af dognet og I dammens forskehhige af
snit. Vi bar allerede hort, at iltindhohdet
er meget lavt I beskyggede damme, som
modtager betydehige malngder organisk
stof figur 11.4. Stikmyggenes harver og
pupper kharer sadanne forhold ved fra
lid til anden at ga op tih overfiaden og
udskifte huften 1 trachesystemet figur
11.5. Larver af syirrefluer lever nede I

bunden, men kan stikke anderoret op dl
vandoverfladen. Anderoret fungerer som
et 4-6 cm langt udskydehigt periskop fi
gur 11.5. Vandkahve og rygsvommere
tager en luftbobhe med under dykningen,

lit

in

de <. at ac

‘tiL

igeeder

Boks 11.1. Vandkalve nder luft
Voksne vandkahve gar op tlh vandover
fladen for at forsyne sig med luft ill
respiration stofsklftet og tager en
boble med sig, nar de igen dykker un
der vandet. Boblen opbevares under
vingerne pa rygsiden I den bageste del
af bagkroppen. De huftfyhdte traché
stammer I dyret udmunder I denne
hufthomme, sa der er kontakt tll vand
kahvens indre og kropscehlerne. Da
luftbobhen giver opdrift svipper vand
kahvens bagkrop automatisk op over
vandet, nar den gar til overfiaden, og
nar den dykker, ma den arbejde sig
nedad for at modvirke opdriften.
Fordehene ved at udnytte lit fra luft
boblen I forhohd til at optage det fra
vandet er flere De Ruiter et al. 1952,
Sand-Jensen 2000a. For det forste
rummer samme vohumen huft ca. 25
gange mere ilt end samme vohumen
vand, nar huft og vand er I fysisk hige
valgt. For det andet bevalger ihtmole
kylerne sig 10.000 gange hurtigere ved
diffusion gennem huften end gennem
vandet. For det tredie muhiggor huft

hommen en direkte kontakt tIl det huft
fyldte trachesystem. Da den voksne
vandkahv bar et veludvikhet hudpanser,
som stort set er uigennemtralngehigt
for gasser, matte den i givet fald udvik
he salrhige tyndhudede partier ehher
galiher I kontakt med vandet, hvis den
skulle optage ilt ad denne vej.
Antager vi, at gasindholdet I vandet
er I higevalgt med huftens ca. 21% Ilt,
79% kvallstof og 0,03% kuldioxid vih
det samme galhde luftboblens sam
mensaltning I det ojebhik, vandkalven
dykker. Men den situation holder sig
ikke halnge. Vandkahven forbruger
nemhig ilt fra boblen og frigor kuldi
oxid ved sin respiration. sa nar 1% af
ihtindhohdet er forbrugt 20% er tilba
ge, er der ogsa tilfort 1% kuldioxld.
Men kuldioxiden bhiver ikke I boblen,
fordi den er meget ophosehig I det om
givende vand. Kvallstofmalngden I
boblen er ualndret, men kvalhstofpro
centen vih vre steget tIl 80% af det
samlede indhold, da ihten falder, kul
dioxiden holder sig hay, og boblen

Respiration

lluften:
lit
21 C/o
Kvmlstof 78 °/o
Kuldiooid 0,035 O/

lnsektet dykken

lnsektet brugen It
fna luftboblen

Gasligevgt reetablenet,
mindne boble

Skitse of iltudvekslingen oven boblen i bagkroppen hos en vandkalv. Omtegnet
eften Dc Ruiten et al. 1952.
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Voksen vandkalv Graphoderes sp.. leg
ning of Jacob Sunesen.

svinder md figuren. Det er en frem
adskridende proces, bvor iltindholdet
falder yderhigere og kvalhstoflndholdet
stiger. Det betyder, at iltmaltningen er
storre I vandet end I boblen, sa fit dif
funderer md fra det omgivende vand
til dalkning af dyrets respiration, mens
situationen er den modsatte for kvalh
stof, som ikke dehtager I stofskiftet,
men afligeveh diffunderer ud af boblen, sa den samlet set svinder I storrel

men nar ihtforholdene er darhige, ma de
hurtigere til overfiaden igen for at hente
en ny iltrig boble boks 11.1.
Vandedderkoppen er ca. 15 mm stor,
og den spinder et net mellem phanterne
under vandet. Den gar gentagne gange
til overfladen og vender tilbage med luft
I et harlag pa kroppen og i en boble melhem bagkroppen og det bageste benpar.
pa den made far den samlet en hel huft
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se. Pga. forskehle I opiosehighed krydser
Ilt lettere end kvallstof mehlem vand og
luft, sa ilten diffunderer hurtigere Ind I
boblen end kvalhstoffet diffunderer ud.
Gasudvekshingen betyder, at vandkah
yen kan modtage mere fit fra vandet
end den oprindehige iltmalngde I bob
hen, sa den kan holde sig neddykket
lalnge, for den ma op for at erstatte
boblen, fordi den bade er blevet for lil
ie og bar faet et for havt illindhohd
ofte nar ihtprocenten er ca. 5. Hvis
ihtindhoidet er undermalttet I vandet
modtager boblen selvfohgehig mindre
Ilt. Det gor den ogsa ved hoje tempera
turer og ved kraftig svomning, fordi
vandkahvens iltforbrug da er stort, og
der er kortere tid til ihtoptagehse fra
vandet. Man observerer derfor, at
vandkahve gar tIi vandoverfiaden efter
et par minutters dykning ved 20°C,
mens de klarer sig 1 10-20 minutter
ved 15° C og endnu lalngere tid ved
100 C. Under 5°C kan de opholde sig
fra timer til dage uden at ga til overfia
den. Under kritiske forhohd kan de
ogsa oge ihtudvekshingen over bobiens
overfiade ved skiftevis at trykke den ud
ved bagkropsspidsen og tralkke den
tihbage under vingerne.

homme, som spalndes op som en 2-4 cm
hoj klokke under nettet figur 11.6.
Vandedderkoppen sidder med bagkrop
pen inde I huftlommen og lurer pa bytte,
som kommer forbi. Hunnerne lalgger
ggene overst I klokken af hensyn til
ggenes iltforsyning. Det varer knap tre
uger for ggene at ldalkke, og ungerne
opholder sig et par uger I klokken, inden
de forlader den for sehv at danne huft
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Figur 11.6. Vandedderkoppen lover et
spind under vandet, som den fylden luft
I. Foto Biofoto/Gerth Hansen.

khokker. Vandedderkoppen overlever
ikke I meget ihtfattigt vand, hvor ihten
hurtigt vil diffundere fra lufthommen ud
I det omgivende vand. I ihtrigt vand vih
hufthommen formodenthigt vre svagt
undermalttet med Ilt, sa den modtager
Ilt fra vandet.
Larver af stikmyggen Coquillettidia
richardii tidhigere Mansonia etablerer
et salrhigt samarbejde med vandphanter I
dammen. Larven sidder fast pa stalng
herne og bar savet et huh md til phantens
huftkanaher. Herefter slikker den bag
kropsspidsen md 1 huftkanaherne og forbinder sit eget trachésystem hermed fi
gur 11.7. Larven bhev forste gang fundet
i Europa af C. Wesenberg-Lund I Donse
dam syd for Hillerod, men ban matte
vente et par salsoner, for ban identifice
rede arten. Han satte sig med bhottede
arme ved dammen for at tihtralkke de
voksne myg, indtil ban endehig fangede
en, sa ban kunne fastsha dens identitet.

Lysforholdene 09 algerne
I meget humusrige damme dalmpes hy
set allerede 1 20-30 cm’s dybde til un
der 1 % af lysintensiteten ved overfia
den se ogsa figur 3. 1 1C. Det kalder
pa salrhge tilpasninger hos algerne. De

er da ogsa nalsten ahhe bevalgehige fla
gellater, sa de kan stille sig I de vand
hag, hvor hyset er mest ideelt. De kan
bevalge sig rundt I dammen I hobet af
dognet op og ned I vandet og md
-

A

Figur 11.7. Myggelarven Coquillettidia ri
chardii boner en stilet A p5 bagkroppen md i
plantestngler og forbinder hermed deres
tnachsystem vist med morkeblSt med plan
tens luftkanaler. Detalje of stiletten B visen
de soven, den skrer sig md I plonten og
tndenne, sam holder respinationsroret med
trochéen p5 plods. Eften Wesenberg-Lund
1918 og Chapman 1998.
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Figur 11.8. øjeflagellaten Euglenasanguineaer
normalt grøn, men kan blive rødfarvet af et sr
Iigt lysbeskyttelsespigment, nàr den udvikier
masseforekomst i vandhinden. Her ses masseop

mod bredden eller ud pa det. ãbne
vand for at opsoge de optimale for
hold. De 0,5-1 mm store kolonier af
Volvox er ser1igt iøjnefaldende i dam
mene figur 6.11. De svømmer rundt
med en betydelig hastighed pa op til 1
cm pr. sekund for at finde de lokale
omrAder, hvor lys, temperatur og n
-

ringsforsyning er ideelle.

Dammene huser ogsâ adskillige arter
af øjeflagellater figur 11.8. Navnet
kommer af øjepletten, som de benytter
til at orientere sig I forhold til lyset med.
De udfører amøboide bevgelsen men
kan ogsá svomme vha. svingtráde. De
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blomstring i spejidammen ved Frederiksborg
Slot A og algens udseende under mikroskop
B. Foto Kirsten Christoffersen.

grsgrønne arter har fotosyntese, men
flere af arterne lever i tt tilknytning til
mudderbunden og krver adskillige or
ganiske stoffer f. eks. vitaminer for at
udvikie sig optimalt. Adskillige arter kan
ogsâ leve af bakterier og andre mikroor
ganismer, som de omslutter og fordojer.
T de smá, cm-dybe vandsamlinger, der
udvikier sig i traktorsporene pa marken
og i damme, der modtager aflob fra
moddinger og gyllebeholdere, finder
man ofte massive forekomster af ojefla
gellater og visse chiorococcale gronalger

figur 6.6.

Demme

-

de utalliqe mu iqhtd

Livet I vandhinden
Da vandbevalgehsen som nalvnt er be
gralnset, opstar der salrhige hivsmuhig
heder I dammenes vandhinde for et
blandet mikrobieht samfund af alger,
bakterier og encellede dyr. Det kaldes et
neustonsamfund se Guthrie 1989. Nog
he gange fremtralder overfladen derfor
som en fedtet hinde, uden at det behover
at skyldes forurening. Vandhinden mod
tager nemhig meget organisk stof fra land
via huften. Den kan ogsa beriges med or
ganisk stof fra selve vandet, som fanges I
vandhinden, og fra de mikroahger, der
lever og producerer I hinden. De fedtag
tige, vandskyende stoffer vil have en salr
hg tilbojehighed til at bhive ophobet I
vandhinden, men den indeholder ogsa
aminosyrer, sukkerstoffer og blandede
hydrofobe-hydrofihe stoffer, hvor den
hydrofobe vandskyende del khalber til
vandhinden, mens den hydrofile del
stikker ned i vandet.
Det er muhigt at opsamle overfiade
hinden pa en roterende tromle af teflon,
som man kan have anbragt pa en hille
Ijernstyret modelbad. Analyser af det
opsamlede materiale viser, at overfiade
hinden er mellem 0,03 og 0,5 mm tyk,
og den er bedst udviklet pa de mest be
skyttede steder. Koncentrationer af orga
nisk stof, nalringsstoffer, bakterier og
mikroalger er typisk mellem 5 og 25
gange storre I vandhinden end I vandet
nedenunder Sodergren 1993, Münster
et al. 1998. Antager man, at vandhinden
som gennemsnit er 0,1 mm tyk, og ml
kroorganismernes aktivitet pr. volumen
er 20 gange storre end i vandet neden
under, sa svarer den samlede omsaltning
I vandhinden til den, der foregar I et 2
cm tykt vandhag nedenunder. sa den ab
solutte omsaltning I vandhinden er sald

vanhigvis meget lavere end aktiviteten I
vandet og ikke mindst I sedimentet, men
der er ill gengalhd ofte knyttet ganske
speciehhe organismer til vandhinden.
Man kender ikke meget til bakterier
ne og svampene I vandhinden. Man ved
ikke, om de er specielt tilpasset de salr
hige typer af organisk stof og de hoje hys
intensiteter og UV-pavirkninger, som
findes her, men det er sandsynhigvis til
falldet, da bakterierne ofte bar meget
forskelhig evne til at udnytte organisk
stof af forskehhig type.
En del alger bhiver fanget af vandhin
dens overfladespalnding under vandets
eller deres egen bevalgelse. Visse algear
ter bar ogsa salrhige anhalg for at befinde
sig her Kristiansen 1969. Det galhder
gulalgen Chromophyton rosanofli, der
kan optralde som guhdglans pa overfia
den af sma skovdamme. De sma frit
svommende celler kryber gennem vand
hinden og danner et vandskyende ror,
som de sidder ovenpa. Herigennem ra
ger tynde strenge med celheindhohd
pseudopodier ned I vandet. Cehlerne
sidder side om side, og guhdglansen op
star, fordi deres kromatoforer med foto
syntesepigmenter alle stiller sig I samme

vinkel I forhold til Sohen figur 11.9.
I nalrmgsrige damme danner adskihi
ge ojeflagellater et pulveragtig hag pa
vandoverfiaden, som skyldes, at cehlerne
har krummet sig sammen og omgivet sig
med en shimmasse. Hvis de valdes med
vand, stralkker de sig og svommer igen.
En af ojealgerne, Euglena sanguinea, kan
danne en blodrod hinde, hyis farve skyl
des lysbeskyttende farvestoffer bl. a.
astaxanthin, som ogsa tralffes I bhadene
hos hojere planter. Disse farvestoffers
vigtigste funktion er ikke at absorbere
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Boks 11.2. Skojteløbere ror sig frem
Skojtehobere ehler damtalger, som de
ogsa kahdes, er almindelige pa overfla
den af skyggefuhde damme. Den al
mmndehigste art er Gerris lacustris

foto. Damtalgen bar en ca. 1 cm hang,
tynd krop, og den hviler pa vandhin
den med de lange mellemste og bageste
benpar. Dyret vejer fit mg, og den lange

BenbevgeIse hos damtge, der bevger sig
mod hojre. 1: hvile, 3-4: forben fri of vandover
flade, 3 til 4: knofttog med midterste benpar, 5:
midterste benpor loftes og trkkes frem, mens

forreste benpor hviler p5 overfloden. Efter Nach
tigoll 1974. Foto Biofoto/Jens Meulengnacht
Madsen.

1
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Damme

kontaktflade mellem benene og vandet
betyder, at overfladespndingen uden
problemer kan bare dyret oppe. Det
første benpar er kort og kraftigt og be
nyttes til at gribe og fastholde byttet,
som udsuges med tgens spidse snabel
Guthrie 1969, Chapman 1998.
Nâr dyret beveger sig føres det
midterste benpar frem til det første
benpar, som løftes fri af vandet fi
gur. Herefter skubbes det midterste
benpar i kontakt med vandhinden
meget pludseligt bagud iii det bageste
benpar. Herved skabes en huihed i
vandhinden, som forplanter sig bagud
og driver dyret fremad. Herefter løftes
det midterste benpar fri af vandet og
føres igen op foran dyret, sâ det er
-

-

høje lysintensiteter, men at uskadeliggø
re de iltradikaler, som produceres i sr
hg stor mngde i starkt lys.
Der findes flere dyr, som er tilpasset
livet i vandhinden figur 11.10. Blandt
de encellede dyr findes den skalkkdte
amøbe Arcella, som kryber afsted med

-

ae uta hge muhgheder

kiar til at tage endnu et Aretag. Hvis
bevgelsen foretages meget voldsomt
springer damtegen fremad i stedet for
at ro sig fremad. Dyret kan dreje ved
at holde benene stille pa den side, der
skal drejes til igen omtrent efter
samme princip, som man bruger til at
manøvrere en robàd.
Damtgerne frdes ofte i smà flok
ke langs bredden. De ser godt og be
nytter synet til at spotte byttet med.
Men de reagerer ogsâ pa bølger, som
forplanter sig henover vandoverfiaden
fra et hue sprellende dyr, der er faldet
ned pa vandoverfiaden. I forbindelse
med parringsspilet benytter de tryk
bølger pa vandoverfiaden til at ud
veksle signaler.
-

pseudopodierne i vandhinden og skal
len nedad. Den der en blanding af al
ger og bakterier. Der findes tairige frit
svømmende cihiater som Coleps og Eu
plotes, som isr lever af de ttte bakte
riebestande. Der findes ogst former,
som sidder fast i vandhinden sásom
Figur 11.9. Gulalgen
Chromophyton rosa
nofiidanner guld
glans p overfiaden
af damme, fordi kb
roplasterne i able cel
icr løftes op over
vandhinden og hol
des i samme vinkel i
forhold til Solens
strler. Indsat vises
algen i en petriskb I
baboratoriet. Foto
Jørgen Kristiansen.
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2

3
Figur 11.10. Dc encelbede dyramøben Arcel
Ia 1 og cibiaten Stentor2 er sammen med
dafnien Scapholeberis mucronoto 3 abmin
debige I dammes vandhinde. Efter Wesenberg
Lund 1952 og Bente Vita Pedersen.

Stentor og det kolonidannede klokkedyr
Vorticella figur 6.14. Der lever endvi
dere smâ krebsdyr som dafnien Scapho
leberis mucronata og muslingekrebsen
Notodromas monacha. De har fiellestrk
i bygningen, som er tilpasninger til det
samme miljo. Hos begge former er
skjoldets abne bugrand heft lige og for
kunget i en bagudrettet torn samt besat
med fine børster, som gør det muligt
for dyrene at henge i overfladespn
dingen med ryggen nedad og bevge
sig fremad som pa et par meder, mens
de der partikier og organismer i vand
hinden.

Hvirvlerne
Hvirvlere er ca. 1 cm lange biller, som
er tilpassede til at heve i vandhinden. De
ligger med ca. halvdelen af kroppen Un-
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der vand, sadan at det overste af de to
par ttstil1ede øjne kigger op i huften,
og det nederste par kigger ned i vandet.
Dyret er afrundet som en torpedo for
at skabe minimal modstand ved svøm
ningen figur 11.11. Første benpar er
udviklede til at gribe byttet, som bestar af smakrebs og myg fra dammen
og andre dyr, der er faldet ned pa van
det. De to bageste benpar er specielt
udformede, brede, flade svommeben,
som er forsynet med en bred harlignen
de brmme pa kanten. Nar benene be
vger sig bagud, vender de den brede
side ill og harbrmmen vinkelret mod
bevegelsesretningen, sa vandet skovhes
bagud med maksimal hastighed Nach
tigall 1962, 1974. Under tilbagetaget
kantstilles benene, og harbremmen fol
des sammen som en vifte for at yde mi
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Figur 11.11. Hvirvberen GyrinusA og detail
bilbede af svømmebenet og dets relative areal
eksponeret til vandet, nr dyret sparker bagud
gennem vandet under svømmetaget og trkker
benet tilbage med sammenfobdede svømmebør
ster B. Efter Nachtigall 1962.

Ba nme

nimal modstand, og samtidig bevges
benene langsommere for at mindske
vandmodstanden. Benene bevger sig
30-60 gange i sekundet, hvorved hvirv
leren kan opna en tophastighed pa 1 m
pr. sekund pa vandoverfiaden Evans

1975.
Nar hvirvleren bevger sig med mak
simal hastighed, skaber den en hang rk
ke bølger, som rkker op til 6 krops
kungder frem foran dyret. De korte an
tenner holdes ret frem foran dyret i
vandhinden, hvorved hvirvheren kan re
gistrere returbøhger, som reflekteres fra
forhindringer, bytte og rovdyr foran den

e uta iq mul Qtele

Guthrie 1969. Hvirvleren reagerer sa
effektivt pa denne information, at den
undgar forhindringer, nar den bev2eger
sig med stor hastighed om flatten. En
flok hvirvhere, som droner afsted i hver
sin private cirkel med stor hastighed
uden at kolhidere, viser, hvor pracist na
vigeringen fungerer.
Nar hvirvheren svommer under van
det, bevger den sig lige frem, men pga.
større vandmodstand med en ca. 10
gange lavere hastighed sammenhignet
med den i vandhinden. Hvirvlerne er
udmarkede flyvere, og de flytter sig i be
tydelig grad mellem dammene.

Vandinsekter, krebs, fisk og fugle i damme
Artsrigdom, artssammensetning og fø
dekdekungder er vigtige biohogiske for
hold, som varierer med dammenes stor
relse og udformning. øget størrelse be
tyder sdvanligvis, at dammene bliver
dybere, far et større vandvolumen og har
mindre risiko for at tørre ud. Dyr og
planter pa bunden far mere plads i store
damme end i sma, hvorfor de store bade
rummer flere individer og flere arter end
de sma. Den samme effekt ses i selve van
det større vohumen giver flere individer
og flere arter. Større dybde kan ogsa øge
variationsmuhighederne mht. lys, tempe
ratur og ihtindhold og derved sikre eksis
tensen af arter med forskellige mihjøkrav.
Sammenlignet med sma damme in
deholder store damme derfor en storre
forskelhighed af hivsmiljoer med vane
rende bundtype, eksponering, beskyg
ning og undervandsbevoksning, som
øger livsmulighderne for forskelhige an
ter Fairchild et ah. 2000.
-

Endelig er de store damme normalt
permanente dvs. de er til stadighed
fyldt med vand og det giver hivsmuhig
heder for flere arter end i sma damme,
der enten hejlighedsvis ellen hver eneste
sommer tørrer ud. Det betyder ikke, at
de sma udtønnende damme biohogisk set
er mindre wurdifulde. De indeholder
tvertimod en lang rkke sjldne arter,
som er tilpassede til udtørring, f. eks.
damrokker og ferejer, hvis g bade talen
udtonring og frost, og de rummer ogsa
mange arter af froer og tudser, der har
ynglet i dammen om foráret, føn den
tørrede ud. Set med froøjne er det en
vendifuld egenskab ved de sma ud
tørrende damme, at de normalt er fri for
fisk, som ader haletudser; desuden op
nar de solbeskinnede, lavvandede sma
damme en høj temperatun, som begun
stiger haletudsernes udvikhing Fog et al.
-

-

1997.
Fortsttes s. 247

-
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Boks 11.3. Guldsmede i vandet 09 i luften
Guldsmedene omfatten 50 arten i Danmark fondelt pa to grupper. De lever
bade i vandløb, søer og damme. De
egentlige guldsmede Anisoptena, 32
arter en store, kraftige insekter med en
huntig, mairettet flugt figun A. Vand
nymferne Zygoptena, 18 arter en tyn
de insekter med en mere flagrende flugt
figun B. Larverne hos vandnymferne
han tne karakteristiske g1leb1ade i bag
kroppen, som star for ca. hahvdelen af
iltoptagelsen, mens resten fonegan oven
knopsoverfiaden. Larverne hos de
egentlige guldsmede mangler sadanne
halevedhng. De fan istedet hj1p til
iltoptagelsen ved at pumpe vand ud og
md ad endetarmen, som han et udvidet
kammen med glleagtige indfoldnin
gen gennemwevet af tnachéer.

A. Larve og voksen af abmin
debig fbodgubdsmed Gom
phus vulgatissimus med
skitse af masken, sam kan
skydes ud og gribe byttet.
Tegning Bente Vita Pedersen
og Jakob Sunesen.
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Alle guldsmede en novdyr bade som
lanven og voksne Askew 1998. Men
deres adfard athnger af arten og
veksler med individernes stønrelse, til
gngehigheden af bytte og nisikoen for
predation Johansson 1993. Hvad
artsfonskellene angar, sa lever nogen
anten nedgravet i bunden med kun de
sma ojne stikkende op og ventende pa,
at et bytte skal komme forbi; hos hare
de anten af skugten Gomphus spiller fø
lesansen en vigtig nolle for at udløse
angrebet. Blandt de fnitlevende, stonøj
ede anten sidden nogen gennemgaende
stille og angniber kun, nan byttet kom
men inden for angrebsafstanden pa ca.
10 mm for de mindste og 60 mm for de
stønste anter. Andre anter en mere aktive
og fritlevende. De dnagen fondel af, at

1 mm

kunne fange flere byttedyn og denmed
vokse hurtigt, men en til gengeld mere
udsatte for predation fra fisk ellen støn
ne guldsmede af samme ellen anden ant.
Indenfon den enkelte art athnger
guldsmedenes adfterd imidlertid ogsa
afpredationsnisikoen, da: 1 aktivite
ten kan stige om flatten i fonhold til om
dagen, og guldsmedene kan bhive mere
stillesiddende ved høj pnedationsnisiko,
og 2 aktive, frithevende arten kan ud
vise en serhig adfnd for at undshippe
novdynet sasom at sno sig omkning
plantestenglen, sla med bagknoppen og
for visse antens vedkommende svømme
bont. Hvis den bade en lay taethed af
bytte og høj tthed af fisk, han guld
smede et svnt valg, men flene anten ta
gen simpelthen chancen og bhiven mere
aktive for selv at fi mad med nisiko for,
at de falden i novdynenes kaben.

d

si ge mu c ed

Nan guldsmedene jagen vha. synet
neagenen de pa byttets bevgelse, ikke
pa dets fanven ellen form. Nan de angni
ben onientenen de sig i fonhold ill byt
tet, gan fremad og slyngen det srhige
fangstongan masken ud for at gnibe
byttet. Masken liggen nonmalt foldet
op under munden, mens den skydes
eksphosivt ud pa 15-20 millisekunden
ved et angneb, hvonved byttet gnibes af
de to bevgehige knoge pa labialpalpen
ne figun A. Lanvenne fangen stone daf
nien, vandloppen, andre knebsdyn og
insektlarven, og de stønste anten tagen
fiskeyngel, haletudsen og andre stone
insekten; dvs. dyn i stønnelsesomnadet
fra 2 til 40 mm.
De voksne guldsmede en fremnagen
de flyvene, som nonmalt gniben og hol
der byttet i luften med de fremadnette
de ben. Byttets bevgelse registnenes af

B. Larve og voksen af rød vand
nymfe Pyrrhosoma nymphula.
Tegning Bente Vita Pedersen og
Jakob Sunesen.
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C. Vandnymfer rede til parringsfbugt. Foto Finn Pedersen.

de stone sammensatte ojne, som kan se
mere end 20 m frem. De egenthige
guldsmede fangen mange fonskellige
flyvende insekten. Fra udlandet en den
endog besknivelsen af stone guldsmede
arten, som han løftet en hille fro op fra
jorden ellen han fanget en kolibni i luf
ten. Vandnymfenne tagen isn siddende
insekten fna vegetationen ellen vand
ovenfladen.
Da guldsmedene en store insekten
lever de ogsa ganske kunge. Larvetiden
tager ofte 1 ellen 2 an, men for de stønste
anten vanen den op til 3-5 an. De voksne
guldsmede lever maksimalt 30 til 60
dage. Fugle en de vigtigste fjenden. De
stønste guldsmede han et vingefang pa
10 cm, men vejen alligevel under 1
gram, da det luftfyldte tnachésystem en
veludvikiet. De en fremnagende flyvene,
som kan sta stille i luften, flyve net op,
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flyve bagkuns og opna en topfart pa
35-40 km i timen. De undslipper de
fleste fugle pa nn kunkefalk og bkuden.
Guldsmedenes flyveevne betyden
ogsa, at de flytten sig effektivt mellem
fonskelhige damme i landskabet, og de
kan tilbageliegge lange afstande. Man
kan møde stone Aeshna-anten fjennt fra
yngledamme, nan de afpatnuljenen
jagtmankenne langs skovbnyn. Pa oen
Helgoland, som liggen 50 km fra Tysk
hands hovedland, han man negistrenet
35 tilflyvende guldsmedeanten, mens
blot en ant ynglen fast pa oen
Schmidt 1980. Man han ogsa obsen
veret guldsmede, som flyven mod
nond op gennem alpepassene tidhigt
pa sommenen og vender kunsen mod
syd i sensommenen. Endehig en den
besknivelsen af guldsmede, som han
knydset Østensøen.

B ,rnm

Størrelsen af dam me og
fødekaedelaengden
For nsten alle typer af organismer gailden det, at antsantallet stigen i en given
natuntype, nan dennes stønnelse og ud
bud af fonskellige levesteden stigen Ro
senzweig 1995. Denne sammenhng
glden ogsa for fenskvandsorganismen,
den lever i stønnehsesspektnet fra ganske
sma damme oven stønne damme ill
egentlige søen. Men antsantahlet stigen
meget mindne med arealet blandt sma
encehhede alger og dyn end blandt store
flencellede insekten og hvinveldyn. Blandt
planktonalgen og dyneplankton placenet i
bunden af fodekdenne stigen antsantal
let typisk med melhem 12 og 25 %, nan
areahet lO-dobles, men oven et vist aneal
en stigningen endnu mindne ellen udebli

15,8

I
I
III

C
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yen heht Sand-Jensen 2000 a, b. Blandt
fisk og fughe placenet i toppen af fodeka
derne stigen antsantallet typisk med melhem 60 og 250 %, nan anealet lO-dobles
figun 11.12. Fisk og fugle han stønne
anealknav end sma planktononganismen,
og fisk han ogsa meget vanskeligere ved
at sprede sig end de ovenmevnte orga
nismer. Den vil denfon vne en genenel
tendens til, at fonholdet mellem antallet
af fiske- og fugleanten i fonhold til antal
let af planktonanten stigen med vandom
nadennes aneal.
Det en eksempelvis kanaktenistisk, at
de mindste damme under 500 m2 sd
vanligvis en heht uden fisk og vandfughe
Skniven og Skniven 1981, Nielsen 1993a,
b. Den mest almindelige ynglefugh i
smadamme under 1.000 m2 en gnønbe
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Damstarrelse, m2
Figur 11.12. Det gennemsnitlige antal ynglende vandfuglearter sam funktion af over
fladeareabet i størrelsesgrupper af damme og smsaer med 20-80 bokaliteter i hver.
Udtørrende ebler nsten opfyldte damme er udebadt. I damme med et areal p5 under
1.000 m2 I er den gennemsnitbige stigningstakt I artsantal med øget areal p5 0,37 p5
dobbebtbogaritmiske akser; med et areab p5 meblem 1.000 og 64.000 II er den 0,25,
og med et areal derover Ill, kun to punkter er stigningstakten 0,20. Sammenstiblet
efter ca. 400 lokaliteter I Skriver og Skriver 1981.
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Figur 11.13. Oct gennemsnitbige antab ynglepar af bible, gr5strubet og toppet Iappe
dykker som funktion af overfladearealet I størrelsesgrupper af damme og sm5søer
med 20-80 bokaliteter i hver. Sammenstiblet efter data i Skriver og Skriver 1981.

net rønhøne, mens de lidt stønne damme
oven 1.000 m2 ogsa tit nummen ynglen
de gnaand, damme oven 2.000 m2 num
men ynglende blishøne, og smasøer oven
16.000 m2 han knopsvanen figun 9.4.
Blandt lappedykkenne oges hyppighe
den af yngelpan ogsa med vandomna
dets aneal, og den sken tilhige et kanakte
nistisk skifte fna lihhe lappedykken, den
kan Mane sig i sma damme, oven gna
stnubet lappedykken, den findes i stone
damme, til toppet lappedykken, den
sdvan1igvis kun ynglen i søen pa flene
hektan figun 11.13. Mens den gnastnu
bede lappedykken ofte tnnges ud af
den toppede lappedykken i stønne soen,
kan den hille lappedykken godt ovenleve
hen i skjul inde i nonsumpen.

248

Fisk i damme
Damme kan som nvnt helt mangle fisk.
Det kan skyldes, at de en sa sma, at den
mangler fødegnundlag for fisk Det kan
ogsa skyldes, at fiskene aldnig en kommet
fnem til dammene, fondi de en for sma el
len kun han eksistenet i kont tid. Det kan
endelig vne, at fiskene han vnet den pa
et tidspunkt, men en uddode, fondi be
standen van for lille, ellen den blev maske
namt af iltsvind ellen udtonning.
Nogle af de fiskeanten, som klanen sig
bedst i dammene en tnepigget og nipig
get hundestejhe, kanusse, skalle, abonne
og ai. Man kan ogsa møde udsatte guld
fisk, og i stønne damme lever gedde. Ka
nussen han den snlige egenskab, at den
kan tale iltsvind i lang tid, hvonunden

Damme

den sian oven pa fongning af glykogen i
highed med visse dansemyg og bønsteon
me, nan de opleven iltfnie fonhold i søen
nes bund se side 176.
Fiskene kan have voldsomme effekten
pa dammenes udseende og fødekdennes
sammenstning, men en del af disse ef
fekter en faktisk spansomt undensogt, og
den en modstnidende nesultaten i iittenatu
nen Pierce og Hinnichs 1997. Den en til
syneiadende enighed om, at fiskene isn
pavirken fritlevende insekten og padden
meget knaftigt, mens de i mindne grad pa
vinken smadynene i bunden. Fiskene han
ston indflydelse pa eksempelvis løvfroens
ynglesucces. I en undensøgeise af 25 skan
ske damme med samme miljøfonhohd,
men hhv. med ellen uden fisk, van den yng
iende hovfnøen i godt 83 % af dem uden
fisk og kun i 23 % af dem med fisk Bnön
mark og Edenhamm 1994. Denimod en
pavinkningen som nvnt mindre udtait
ellen helt fravnende hos de arter, som le
ver inde i dammenes vegetation, som ud
gøn et fontninligt skjui tabei 11.1.
Dammenes bioiogi ndrer sig ogsa
pa kont sigt meget mere, hvis man ud
setten fisk figun 11.14, end hvis man
15ennen dem. I det fønste tilflde en arten
ne og bestandene siet ikke indstillede pa
fiskenes predation, hvonfon de reagenen
vohdsomt. I det andet tilflde en de md
stillede pa pnedationen, og hvis dyne
samfundene skal endne sig, ma det ske
ved nyindvandning ellen etabiening af
nye nelationen mht. konkunnence og pre
dation mehlem artenne. Hvis fiskene for
svinden kan det vane adskillige an, før de
anten, den en snligt folsomme oven for
fiskenes predation, han naet at indvan
dre og opbygge betydelige bestande.
Hvis man denimod udstten fisk i en
dam, den tidhigene han vnet fri for fisk
og denfon han tette bestande af fiskefol
-

-
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somme anten, vil fiskene pa a ugen kun
ne gøne et voldsomt indhug i disse.
Fiskenes indflydelse athngen selvføl
gehig ogsa af fiskeanten, dens bestands
tthed og byttets folsomhed. Sma fisk
som hundestejlen han en mindne effekt
pa dammene end karussen og guldfisk,
men hundestejlennes indflydelse stigen
med denes antal. I en blot 200 m2 ston
dam blev den udsat nogle fa hundestej
len, men alhenede ét an senene van bestan
den pa titusind. Denne ndring betød,
at salamandrenes antal og yngehsucces
faldt brat Fog, pens. medd.. Lovfrøen
hvmmes ogsa af hundestejlenne, men
den opnetholder dog en vis ynglesucces.
Kanussen pavinken smadynene endnu
mere end hundestejlen. Hvis kanussen
udsttes, fonsvinden lovfnoenne i løbet af
nogle an. Lovfnøens haletudsen en snligt
udsatte, fondi de holder af at stille sig
iodnet i vandet og de onganismenne og
bekugningen i vandhinden, hvonved de

Med Uden/
fisk f fisk
Artsantab antab/besøg
Gennemsnitsvgt rng/individ
lotalmngde mg/rn2
Rovdyrmngde mg/m2
Grssermngde mg/m2
Mngde af abbe smSdyr mg/rn2

9,2
6,8
183*
100*

12,0
12,9*
516*
346*

27
9170

5
7000

label. 11.1. Betydningen af fisks tilstedev
rebse for biblernes artantab, gennemsnitsvgt,
totale mngde, og mngdefordebing mellem
rovdyr, grssere og andre fødegrupper I 18
damme. Den sambede mngde af able sm5dyr er
vist nederst. Mngder er I rng friskvgt. Statis
tisk sikre forskeble melbem sm5dyrenes fore
komst i damme med og uden fisk er vist med
stjerne; damme med fisk har gennemg5ende
frre rovdyr, mindre størrelser og sambede
mngder af biller, mens den samlede mngde
sm5dyr ikke er forskelbig. Efter Fairchild et al.
2000.
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Antal fisk pr. ndhegning
Figur 11.14. Amerikansk damforsøg, sorn belyser effekten affiskeudstninger Le
pomismocrochirus i indhegninger p5 antalbet af haletudser af løvfrø Hyla versicolor,
voksne sabamandre Notophtalmus viridescens, haletudser af frø Rana catesbeiano
sarnt rovinsekter. Omtegnet efter Smith et ab. 1999.

eksponenen sig maksimalt for angreb fra
fisk. Khokkefrøen en endnu mere sanban,
men den han tihpasset sig pa en sadan
made, at hunnenne undladen at kegge g
i damme med kanussen. Tih gengld en
sknubtudsen tilpasset tilstedevrelse af
fisk, da dens haletudsen en ildesmagende
og giftige. I sin indbyndes konkunrence
med fnoenne vil sknubtudsen denfon have
fondel af, at kanusserne anden dens føde
konkunnenten, mens den selv gan fri Fog
et al. 1997.
Udsantning af kanusser i isolenede
damme ma frarades, og udsantning af
guldfisk en ikke tilladt, da de ikke hønen
tih den natunlige fauna og han negative
vinkningen pa den. Endvidene gøn de ofte
vandet grumset og ukiant ved at node op
i bunden og ande meget af det dyneplank
ton, som kunne hjanlpe med tih at holde
planteplanktonet i skak og vandet Mart
Fog, pens. medd..
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Krebs i damme
Knebs optnanden bade natunligt og "kun
stigt" i damme. Desuden findes bade den
opnindelige eunopaniske flodknebs figur
11.15 og signalknebsen, som en indfont
fra Nondamenika og passivt han spnedt
knebsepest tih den opnindehige ant, som en
tnuet bade pga. sygdommen og konkun
nencen fna signalknebsen, som en en hun
tigene voksende og mere agressiv ant. Det
en ulovligt at udsantte signalknebs.
Begge knebseanten han et meget bnedt
fodevalg Nystnom et al. 1999. De anden
planter, fasthanftede miknoalgen, smadyn
og dødt onganisk stof. De fonetnankken
smadyn, nan de en til stede i tilstnankkehigt
antal, og de vokser bedst pa denne kost.
De fonetnankker fasthanftede alger frem
for de stonre planter, som de fønst slar
sig pa, hvis fødeudbuddet en for hilhe i
fonhold ill knebsebestandens stonrelse.
Nan man derfon opheven massiv ned-

Ba ime

Figur 11.15. Den europiske fbodkrebs.
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gnansning af planterne, skyides det for
tantte knebsebestande, som fas ved ud
iangning af kunstigt mange skjui. I flere
fonsog han det vist sig, at knebsene des
uden fonetnankken at ande knansnalalgen
frem for egenthige vandplanten sasom
vandpest. hvonfor knebsene ogsa kan pa
vinke hyppigheden af de fonskeliige anten
i vegetationen.
Knebsene fonetnankken ogsa visse dyne
typen og -anter frem for andre. Dc han
svannt ved at fange de fnitsvømmende
smadyn, og fonetroekken sneghe af isann
den tyndskallede type. Krebsenes inten
sive predation pa snegle kan denfon føne
til ogede manngden af fastvoksende mi
kroahger pa planternes ovenfladen, fondi
de nu i mindre grad gnansses af sneglene
Lodge et al. 1994.

Almindelige og sjaeldne padders biologi
Danske padder omfatten bade almindehi
ge, vidtudbnedte anten og meget sjanldne
anter, som en begnannset til bestemte
landsdele figun 11.16; Fog et al. 1997.
Skrubtudsen høren til de ahmindehigste
anten, og den ynghen bade i soen og damme, da den pga. de giftige haletudser kan
ieve sammen med fisk. I damme uden
fisk kan haletudsenne biive andt af ston
vandsalamanden, guidsmedeiarven og
vandkalve, som ikke afsknankkes af gif
ten, og de udsanttes for konkurrence fra
butsnudet fro. Haletudsenne hos but
snudet fnø og andre anten udskillen ke
miske stoffen, den hanmmen udviklingen
af andre haletudsen, hvis udvikiing henmed sinkes. Denne kemiske knigsfoneise
skah sikne, at kun de stønste individen ud

vikies, hvis pladsen en trang. Sknubtud
senne benytten ikke denne metode; tvannt
imod talen antsfanlherne hinanden, og ha
ietudserne samles i stone stimen, den kan
soge md pa det varme, have vand om da
gen, og ud pa det dybe vand om natten,
nan vandet ved bnedden alkohes.
Sknubtudsen udvisen tnofasthed oven
for ynglestedet, som jo netop en storne
vandsamlinger, som fonventes at vanne til
stede hvent an. Nan dc sma tudsen gan pa
land, vanlgen dc en bcstcmt vandningsret
ning og Ijernen sig op til en km fra dammen. Nan de senene bliver voksne, hu
sker de denes vandning og folgen den
samme nute tilbage til den dam, de kom
fra, nansten uanset fonhindningenne.
Nonmalt annsen de ikke andre vandhulher
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Figur 11.16. Samling afde voksne padder omtabt i teksten. Skrubtudse 1, strand
tudse 2, butsnudet frø 3, løvfrø 4, kbokkefrø 5 og bible vandsalarnander 6.
Fotos: Loke Film.

undenvejs, og tilbage i fødedammen op
søger de oven i købet de afsnit, hvon de
selv blev klankket. Fiytten man sknubtud
sen fna ét omnAde i dammen ill et andet
omnade, hvon den ogsa ynglen sknubtud
sen, vih de straks svomme tilbage til det
omnade, de kom fra. Og flytten man en
angkeggende hun oven i en anden dam,
vil den stoppe anglangningen og vandre
tihbage oven land til sin egen dam, ogsa
selv om strankningen en pa flene km. pa
tnods af denne trofasthed kolonisenen
skrubtudsen alligevel huntigt nyaniagte
damme. Det kunne tyde pa, at den tnods
alt i bestanden findes en pnocentdel af
"tnolose" individen sikkert de yngste.
-
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Strandtudsens udbredelse og adfannd
en heht andenledes end sknubtudsens.
Den fonetnankken midlentidige vandhuh
len og nygnavede vandhuiien med lavvan
dede partien og ninge vegetation. Nygna
vede soen i gnusgnave en yndede yngleste
den, men den ynglen ogsa i nanningsfatti
ge hede- og skovsøen med sandbund og
en danlig udviklet nørskov. Hvis en han i
yngietiden finder et nyt vandhuh, vil den
kvankke knaftigt og kahde andre hanner
og hunnen til inden for de nannmeste pan
km. Ynglen buyer til sma tudsen i løbet
af blot 5 ugen, sa det gøn ikke noget, at
vandet heneften tonnen ud. Denimod kan
det vanne et problem, hvis den en penma

Darume

nent vanddankke, sa butsnudet frø md
vandren, for dens hahetudsen udkonkun
nenen stnandtudsens. Stnandtudsen en
isanr sjanhden i de østhige dde afhandet
Fog et al. 1997.
Butsnudet fnø en den almindeligste
paddeart i Danmank. Den kan yngle i de
fleste vandsamhingen fna helt sma pa blot
10 m2 til helt stone, egenthige soen. Den
fonetnankker at yngle i en havvandet bred
zone, som genne ma vanne gnansbevokset.
I soen med fisk ynglen den pa steder med
tant sumpvegetation, hvon haletudsenne
kan søge skjul for fiskepnedation. I Danmark langgen butsnudet fro typisk ang 1020 april, mens anglangningen i det nondhi
ge Svenige fonegan 1 maned senene. }Eg
genes klankning varen ca. 10 dage ved en
tempenatun pa 100 C, og den efterfolgen
de lanveudvikhing vanen 50-60 dage ved
15 C, hvilket betyder, at de sma danske
frøen gan pa land omkning Sankthans.
Fnøerne begynden at yngle eften denes
anden ovenvintning, men de fleste hunncr ynglen dog fonst eften tre ellen fine
ovenvintningen. Omkning 1 % af froenne
nan en alden pa 8 an i natunen, og man
han negistnenet 11 an gamle individen.
Lovfnoen en et sjanldent og fascine
nende dyn. Fascinationen bestar i, at de
en hidt eksotiske for landet, da de en sma
35-40 mm og i stand tih at knavle
nundt pa stannglen og blade i vegetatio
nen, hvon de holder sig fast vha. hanfte
skivenne pa føddenne. Løvfrøen fore
kommen i det meste af Syd- og Central
europa, og nondgnannsen liggen i Skane
og Danmank. Løvfnøen en dog ikke
tranngt fnem til Dc Bnitiske Øen. I Danmark van den tidhigene udbnedt overall
bontset fna Nond-, Vest- og Midtjyiland,
men den en siden 1950 fonsvundet fna
ca. 97 % af sine ynglesteden. Den uddo
de pa Djunsland, Faisten og Vest- og
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Nondsjaehland kort eften 1960 og fra Fyn
ca. 1970. Stonne bestande han ovenlevet i
Sydøstjylland, pa Als, pa Lolland og pa
Sydbonnholm. I høbet af 1990’enne en til
bagegangen stoppet, og den han vannet
fremgange pga. etablening af nyc, gun
stige vandhullen, pleje af de gamle vand
huller og udsantning af dyn pa isann
Bonnholm, Lolland, Sydsjanlland og om
kning Anhus. Den samlede danske bestand en pa mindst 10.000 kvankkende
hanner fondelt pa ca. 1.000 ynglevand
huller Fog, pens. komm..
Lovfroen kan yngle i smadamme,
hvon vandet en rent, vanmt og helst uden
fisk. Den fonetnankken en lavvandet bredzone med net kort vegetation af gnanssen
ellen undenvandsplanten f. eks. vandna
nunklen. Lovfren talen ikke ret meget
skygge fra tranen ved dammen. Vand
ovenfladens tempenatun skai vanne oven
14° C ved monkets frembnud, for at han
nen vil kvankke, og anglangningen fonegan
forst, nan tempenatunen bliven ca. 170 C,
men anggene klankken til genganld hurtigt
i løbet af 3-4 dage. iEgkegningen fonegan
i maj-juni, haletudsenne fonvandlen sig
til fnoen i penioden fna 20. juhi ill 15. au
gust. Knavet om rent vand betyden, at
damme, den tilfones for mange god
ningsstoffen fra landbnuget og husspihde
vand, fungenen danhigt som ynglested, da
anggene nadnen, eiler de sma haletudsen
gan til. Haletudsenne opholden sig genne
pa de abne steden i dammen, hvon de af
granssen belangningen af alger og bakteni
en pa piantestannglenne og i vandhinden.
Dc en denfon folsomme oven for novdyn
som fisk og stone vandkalve.
Klokkefnoen en den sjanhdneste padde
i Danmank. Den en giftig og kendes pa
sine smukke onangefanvede monstre pa
bugen. Den en gaet kollosalt tilbage i ho
bet af de seneste 100 an, hvon den bl. a. en
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Boks 11.4. Løvfrøens omrokeringer
Lovfnoen en et eksempel pa en ant, som
udnytten en khynge af tanthiggende
damme. Hvis hovfnoen og andre arten
van ekstnemt stedfaste og altid kun
ynglede i de damme, de selv voksede
op i, ville de aldnig kunne bnede sig til
nyc vandhullen i tennannet. Dc ville til
sidst uddo, hvis darhige fonhold i denes
hjemmedam fonhindnede dem i at
yngle i flere an i tnank, ellen denes hjem
medam voksede maske til, sa den blev
penmant ubrugelig. Hvis de pa den anden side vandnede tilfanldigt omkning
og lagde ang hvon som heist, sa yule
mange g ga til spilde pga. uegnede
miljofonhold, og anten vihie ikke kunne
Mane sig. For at haletudsenne skal ud
vikie sig til nye lovfnoen, en den nemlig
specifikke knav til tempenatur, vand
kvalitet og fnavann af fisk.
Lovfnoerne han en blandet strategi,
hvon i hvert fald de gamle froen en net
stedfaste Fog, pens. komm.. Dc ud
vanlgen ofte en udpnanget velcgnet dam,
hvon nansten al ynglen bhiven til og han
succes. Nogle f hannen kvankken dog i
mindre velegnede damme, og den
kommen ogsa hunnen og keggen ang
hen, men ynglen don. Den optnandcn alt
sa en basisdam og nogle satelhitdam
me, hvon bestandene i de sidstnanvnte
kun opnetholdes takket vanne ynglesuc
cesen i basisdammen, den hele tiden
kan levene et ovenskud af individen til
satellitdammene. Hvis basisdammen
denfon forunenes kan hele bestanden
uddo. Men i sannligt gunstige an kan
det dog vanne, at nogle af satellitdam
mene nesulteren i nyc fnoen. I tidens lob
vil visse sattelitdamme ogsa udvikie sig
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i en gunstig netning, sa de bhiven ill ba
sisdamme med ynglesucces nansten
hven an. Dammenes egnethed og by
froens fondehing og ynglesucces mel
hem dammene en denfor ikke statisk
over tid.
Froennes levetid en kort. Hvent an
vii de fleste hannen yngie for fonste
gang, og unge hanner en mindne sted
trofaste end anldne hannen. Hvis den i
vade an opstan ovensvommehsen pa nyc
lavvandcdc steden, vii de hurtigt blive
vanme om foranet, sa de froen, den iii
fanldigt finder frem, vii kvankke knaftigt
og hidkalde stonnc andele af omnadets
bestand. Hvis ynglesuccesen bhiver
god, fondi dammcnc holder vand, en
strategien en succes, men hvis yngie
succesen en lay, en stnategien en fiasko.
Hvis fannomenet optnander i flene an ef
ten hinanden, kan man enten opleve,
at hele bcstanden han flyttet sig, ellen
altennativt, at den en uddod, selv om
basisvandhullet en ufonandret.
I visse egne sen det ud til, at yngie
dammene skifter fra an lii an. Denne
adfannd kan sikne huntig kolonisening
og spredning, men bestanden kan kun
lige akkunat ovenheve, hvis den en god
ynglesucces hvent tnedie an Fog, pens.
komm.. Hyis man eksempelvis i et
omnade han tne damme, som lovfroen
skiften imellem eften tun, men hvon kun
en dam given succes, sa kan bestanden
ovenleve. Men graven man en fjende
dam, som tiltnankken lovfrocnne, men
som visen sig ikke at give succes, sa kan
bestanden uddo. Det knanver denfon et
gnundigt kendskab til antens behov, nan
man skal siknc bestanden ellen oge den.

Dm

fonsvundet fna Ah, Bonnholm, Falten,
Langeiand, Loliand og Mon. 11990
fandtes ca. 1.000 dyn i 8-9 bestande for
delt mcd 1 pa Fyn, 3 i Det Sydfynske
øhav, 3 pa ocr ved Sjanlland og 1-2 pa
Sydsjanlland. For at nedde anten blev den i
1987 igangsat et omfattende program
med opnensning af vandhullen, gravning
af nyc samt opdnant og udsantning. Det
samlede antal dyr van i 1996 pa ca. 2.000
dyn Stoltze og Pihi 2000.
Khokkefroen en som hovfroen men sin
nondlige udbredelsesgnannsc i Danmank.
Det en imidlentid ikke khimaanndningcn,
den han font til antens styntende tilbage
gang i Danmank, men denimod, i lighed
med de andre padden, odelanggcisc af
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dammene og livsmuiighedenne i det om
givende iandskab. Kiokkefroen yngien
kun i lavvandede vandhulier, den en fuidt
soibcskinnede. Dc bedste ynghevandhul
icr en 15-30 cm dybe i slutningen afmaj,
men ma ikke tome ud for allensidst pa
sommenen. Sadanne vandhullen findes
kun i udnannede omnaden, hvon grund
vandstandcn ikke en kunstigt sannket.
Klokkefnoen fonetnankken vandhulien
uden fisk og med tant vegetation af f. eks.
vandranunkel. Haletudsenne ennannen sig
ved at gnansse belangningen af vandplan
ternes overfiaden. }Eggene langges sent fra
midten af maj lii midt i juni. Haletud
senne fonvandles iii froer fra midt i juhi
ill begyndelsen af september.

Hvordan hvirvlere og frøer kan overleve
i en klynge damme
I en lang nankke tilfanide athanngen dyne
nes tilstedevanrelse og ovenievelse i den
enkelte dam ikke bane af forholdene i
den paganidende dam, men ogsa af mu
ligheden for at udnytte flere, tantliggende
damme. I den enkeite dam kan en ellen
flenc anten nemhig nisikene at do ud, men
hvis de bane han ovenlevet i en nabodam,
kan den ske genkoionisening henfra. Selv
om denne situation en sanndeles relevant
for mange anter i damme, en fonholdene
sjanident blcvet belyst i danske undenso
geisen, mens det en sket i Svenige, hvonfra
eksemplenne nedenfon da ogsa en hentet.
Bo Svensson 1988, 1999 han illu
strenet disse fonhold i en arelang under
sogelse af hvinvlemne i en lang nankke pyt
ten rock pools i et kiippeterrann ud
mod Østensoen. Han han fulgt hvinvlen
nes fodsel, dod og vandningen mellem

pyttenne ved at bnanndc sma koden md i
dankvingenne, som kun fungenen som be
skyttelse og ikke benyttes ved flyvnin
gen. I et omnade med mange smadamme
van ikke aile damme beboct af hvinvlcre
pa samme tid, og det vekshcdc ogsa fra an
tii ar, hviike damme, den van beboet. Sto
ne og permanente damme, som ikkc ton
nede ud om sommenen, husede flene
individen og van sikrere for overlevelsen
og van denfon ogsa okkupenede en stonne
dci af tiden. I damme med fit individen
fonegik en stomre udskiftning, som ogsa
viste sig ved hyppigene lokal fonsvinden
og nekbionisening af hvivlenne.
Den samlcde bestand af hvinvlere i de
mange damme i omnadet danner en sa
kaldt metapopulation, som em godt sikret
mod uddoen oven en anrankke pa trods
af, at de enkelte sma bestande delpopu
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lationer i de enkelte damme vanieren
meget og hyppigt uddon. Lokal forsvin
den af hvinvlene i visse damme i et an
modvinkes af god ovenlevelse i andre
damme, som saledes fungenen som kolo
niseningsgnundlag for genetablening af
de tabte bestande.
pa samme made som hos hvinvlerne
kan en klynge damme fonventes at for
oge artsnigdommen og sikkenheden for
ovenlevelse af de enkelte froarter. Disse
forhold en blevet grundigt belyst ved et
studium af kontbenet gron fro lessona
fro, Gulve 1994. Lessonafno lever med
sikkenhed kun et sted i Skandinavien
nemlig mcd knap 10.000 individen i 60
damme ud mod Østensokysten i Upland
nond for Stockholm. Dc nannmeste sam
menhanngendc bestande findes i de Bai

tiske staten, og arten han desuden en
vidtstnakt udbnedelse i Mellem-, Syd- og
Sydosteunopa. Den svenske undensogelse
viste, at en tant behiggenhed af dammene
og hoje vandtemperatuner begge en nod
vendige for bestandenes ovenlevelse. Les
sonafnoens langsigtede overhevelse i den
enkelte dam athanngen af afstanden lii
kolonisenede nabodamme, idet bestan
denc oplever en stannkt oget nisiko for
permanent uddoen, nan denne afstand
ovenstigen 1 km figun 11.17. Isolerede
damme med mere end 4 km til nabo
damme mangier froen. Uanset egnethe
den som levested i ovnigt ophevede de
isolerede bestande saledes en stanrkt
oget nisiko for at uddo, hviiket en et vel
kendt fannomen for mange froanten. Den
gennemsnitlige uddoningshastighed van
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Afstand tib nrrneste dam med freer, km
Figur 11.17. Lessonafrøens status i et stort antab damme I et omr5de ud mod øs
tersøen nord for Stockholm. Ordinaten viser gennemsnitsternperaturen i den sid
ste uge af rnaj, mens abcissen viser afstanden til den nrmeste dam med frøer.
Status i de enkebte darnrne er angivet ved:* med ynglende frøer, med kvk
kende hanner, men ingen ynglende, E med bokal uddøen I løbet af de sidste 5 Sr og
* uden frøer i løbet af de 5 Sr. Omtegnet efter Gulve 1994.
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Damme

2 % pr. an i de koloniserede svenske
damme, hviiket indebanner, at damme,
som buyer koloniseret, i gennemsnit op
nethoiden en bestand i 35 an. Det en fak
tisk ret kenge, idet andre undersogelser
af froen viser hastigheden ved kolonise
ring og uddoen i damme pa meilem 2
og 40 % pm. an. Tallene viser, hvor dyna
misk frobestandenes tilstedevannelse i
damme kan vanne.
Den anden vigtige fakton for lessona
froens tilstedevannelse og ynglesucces van
temperatunen, idet kun de ret lavvande
de og ubeskyggede damme med de ho
jeste vandtemperatuner van beboede.
Denimod havde indholdet af gedder og
vandets kalkholdighed ikke en malelig
betydning for antens udbredelse.
Det en muligt at anskue dynamikken
hos lessonafro ved den svenske Østenso
kyst i sammenhanng med den fortsattc
landhanvning i omnadet, som en pa 60
cm pn. hundrede ar. Ved landhanvningen
dukken nyc damme til stadighed op som
fordybninger i terrannet, nan gammel
havbund omdannes til land. Med stigen
de afstand fra havet buyer dammene ani
dre, de mest lavvandede forsvinder ved
tilgroning, mens kun de fannneste og dy

*
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beste bhiver tilbage og denfon far en sta
digt stonre gennemsnithig afstand til hin
anden. Dc anidste damme udsanttes ogsa
for foroget skygge fra opvoksende buske.
Denimod vii en samhing af nelativt unge
damme tant pa østcnsoen iigge ret tant pa
hinanden, en ret stor andei af dem vii
vanre lavvandede, de vii vanne nelativt van
me og flere af dem vii vanne beboet af
lessonafro.
Ud oven miijoet i den enkeite dam og
klyngeeffekten mehlem nabodamme af
hannger frobestandenes velbefindende
ogsa af naturfonholdene pa land om
kning dammene. Det en selvfolgelig lo
gisk, fordi de voksne froen om somme
ren sogen fode omkning dammene. Det
en denfor afgorende, at den eksempclvis
findes vedvarende grans ellen engomna
den, hvor froemne kan skaffe sig foden, og
ikke kun opdynkede komnmarker. Ønsker
man at skabe optimale fonhold for froer
og andre damdyr, ma man denfon bade
tannke pa: 1 mihjoet i den enkelte dam,
2 betydningen af gode fonhoid i en
kiynge af tanthiggende damme og 3 be
tydningen af forholdene omkning dam
men, hvor mange af dynene opholden sig
en del af tiden.

Trusler, pleje og nyetablering
Trusler
Opfyldning han tidligene vanret den ston
ste trussel mod smadammes eksistens. I
penioden 1900-1980 forsvandt skons
manssigt 2/3 af aile damme, men om
kning 1980 kom de forste bestemmelsen
om beskyttelse af damme og soer md i
Naturbeskyttchsesboven, og i dag en aile
dammne pa oven 100 m2beskyttet.
Fra 1988 han man en samlet vurde

ring af kvaliteten og truslemne mod sma
paddedamme i et 35 km2 omnade pa Abs
og et 45 km2 omnade i Vestsjanliand Fog,
pens. medd.. I de i alt 155 damme yng
iede hue vandsaiamander i 1/3. Lille
vandsalamanden en en af de allenmest to
lerante dyrearter over for eutrofiening og
fonstyrreise, og nan den ikke kan yngle,
ganhder det samme for flertailet af dyne
arter. Det betyden, at ca. 2/3 af dammene
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var i en sa darlig forfatning, at de fleste
damdyn ikke kunne yngle i dem.
Hvad var den sa galt med de mange
smadamme, hvon hille vandsalamander
ikke kunne yngle? Vurdeninger pegen pa,
at 28 % af dammene van for eutnofierede
pga. nanningstilfonsel med mankdrann og
khoakudhob, og 23 % van for overskygge
de pga. tilgroning med buske og isanr pi
lekrat. 110 % af smadammene forhin
drede fiskene yngelsuccesen hos hiile
vandsahamanden, og i 14 % af dem ode
lagde andehold mulighedenne. Af ovnige
knitiske faktorer kan nanvnes, at damme
ne torrede for tidhigt ud om sommeren,
at bninkemne van for stcjle, at de van uden
bundvegetation ellen van etabieret for
nyhigt ellen ia for isoleret til, at salaman
drene havdc nact at indvandre.
Den en ogsa lavet en opgorelse af trus
selbilledet i 80 smadamme pa Born
holm, som lovfroen fonsvandt fra i pe
nioden 1950-85 Fog 1988. Eutrofiening
van den vigtigste arsag til lovfroernes
forsvinden i 1960-70’erne forarsaget af,
at mange ejendomme fik lagt aflob fna
bad og kokken ud ill den nanrmeste groft
mcd tilbob til en dam. Udsantning af fisk
van den vigtigste knitiske faktor i 1980erne, og den spiilede fortsat en rolle i
1990’emne. I de tilfanlde, hvon den ikke
havde vanret en anndrct ydre pavinkning,
kunne Arsagen iii lovfroemnes forsvindcn
vanre, at det faldende antal yngledamme
betod, at den cnkelte bestand biev for
isoleret, da nisikoen for uddoen dermed
stiger se hessonafro side 256.

Pleje og afhjaelpende
foranstaitninger for padder
Kendskab ill trusiemne mod dammene
og deres okologi kan danne grundlag
for at sknide til handling og skabe for
bedninger for padderne. Eutnofiening
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kan mindskes ved at afskanre skadehige
tillob ellen rense vandet. Dammene ma
ofte oprenses for det slam, som en op
hobet. Omfattende overskygning athjanl
pes ved at fanlde buske og traner, isanr pa
sydsiden. Af hensyn till paddemne kan
man onske at udrydde fiskenc ved at
pumpe dammen helt tom i en varm, ton
peniode, men for at det skai lykkcs knan
yes grundighed og hidt held. Fiskenes
muhigheden for at gcnindvandre, f. eks.
gennem norlagte grofter, ma Ijernes. An
dehold kan fonsogcs stoppet for at und
ga forurening ved at overtale ejeren til
at pnionitere andre organismer hojere og
ved at gore opmannksom pa, at anndcmne
odelanggen hivsbctingelscnne for det op
nindehige dyrchiv. Desuden kan det vise
sig nyttigt at hanve vandstanden ved at
blokere drannror, at anndre dammens
form og stonrelse og sikre udyrkede arc
alen til voksne fnoer i dammens umid
delbane nanrhed.
Det hyppigste indgreb tih forbedning
af dammene for paddenne bestar i op
rensning for at forhindre, at dammene
helt gror til og forsvindcn. Oprensningen
gennemfores ved at Ijemne alt mudderet
ned till den faste bund. Oprensningcn
fungerer bedst pa tidspunkten, hvor
vandstanden i forvejen en lay. Resultatet
buyer som negel bedst med en baehteko
rende gravcmaskine, men i mindre ma
lestok kan rendegnaver benyttes. Slam
sugning en kun mulig, hvis mudderet en
tyndtflydende, og bunden en uden sten.
Det oprensede mudder skal kegges pa en
sadan made, at regnvandet ikke vásker
nanningsstoffemne ud i dammen igen.
Mudderet ma spredes bedst muligt og
eventuelt kones bort, selv om det en be
kosteligt. Hvis den skal tages sannligc
hensyn til vandinsekter under gnavnin
gen, kan vand med insckten midlentidigt

3

pumpes op i containere, som sa tommes
ud i dammen igen, nan opnensningen en
fanndig.

Gravning og kolonisering
af nye damme
Tab fra 1980’enne viser, at antallet af
smadamme i denne peniode blev oget

med 5-10 %. Tab forehigger ikke fra
1990’emne, men etabbeningen en formo
denthig fortsat i nogenlunde samme
tempo. En dcl nyc damme en anlagt som
regnvandsbassiner og til opdrant af annden og han ninge biologisk vanrdi for de
fleste damdyn. Men den en ogsa anlagt en
dcl damme for at tilgodese specifikke
biologiske formal og gavne naturvanrdi
erne. I penioden 1986 til 1997 han amter
ne givet tihskud till at anlangge ca. 1.700
damme til padden, og dentil kommer et
betydchigt antal anbagt pa kommunennes
initially. Praktiske anbefabinger ved an

ianggelse af nyc damme findes i Weder
kinch 1988 og Fog 1993.
Det knanver normalt tilladelse at an
langge en ny dam. Mange steder kranver
det godkendelse efter planloven, hvis
dammen en over 100 m2. ønskes dammen anlagt i en beskyttet naturtype f.
eks. en eng ellen mose, knanver det am
tets tibladelse eften Naturbeskyttelseslo
yen. Hvis indgrebet pavirker et vandbob,
kranven det tihbadelse efter Vandlobslo
yen, og efter Landbrugsloven, hvis den

em landbmugsphigt i omnadet.
Mange hodsejere en interesserede i
stottemuhighedem ved oprettelse af nyc

damme. En sadan stotte gives af visse
fonde, kommuner og amter. Ofte en
stotten betinget af, at initiativet vil oge
naturvanrdicmne i omridet, og den stilles
krav om, at den ikke udsanttes fisk ellen
fodres vildt.

Det er sjoeldent nodvendigt at plante

Cr ro
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‘a

omkning en ny dam, da artemne hurtigt
indvandrcr pa den bare jord. Hvis dammen udgraves i august-september, nan
planterne at spire inden vintenen, men
hvis den fomst graves i oktobem-novem
ben, spirer phantenne forst i lobet af nanste
forar. Udvikhingsforlobet en forskebligt
for plantemne pa bredden og for under
vandsplantemne, idet de fonstnanvnte md
vandrem hurtigere end de sidstnanvnte. I

en undemsogeise af 40 lysabne ostjyske
damme med en stomrelse melbem 120 og
5.000 m2 van det samlede artsantab af

bred-, sump- og vandphanten allerede i
genncmsnit 33 pm. dam efter 2 am, og det
van steget til 45 artem pm. dam efter 5 am
Strom og Pnimdahl 2000. Det samlede
artsantal van nogenlunde det samme

45-50 pm. dam i damme anldnc end 30
an, men de indcholdt dog i gennemsnit 8
arter afvand- og sumpphanter sammen
hignet med 6 arter i de 5 am gambe dam
me. Bredplantcmnc donlincrede vegeta
tionen og amtsbihledet, idet de 40 damme
i alt indcholdt 242 arter afblomsterphan
ten og knansnalalgen, og blandt dem van
den blot 6 antem af flydebladsplanter, 7
undervandsplantem og 5 kransnalalger.
Blandt de forste undenvandsphanter i
nyctablenede lysabne damme modem
man kransnalalger, som ham modstands
dygtige sporer, den cnten ham higget i jonden ellen en sprcdt med fugle og fiyvende
vandinsekter. Vandranunkler dukker
ogsa hurtigt op. Dc kan senene udkon
kumreres af arter som vandpcst, den vok

sen kraftigt op i vandet, ellen svommen
de vandaks, den han bladene pa vand
overfiaden og denfor dels taher uklart
vand debs skygger for undervandsplan

temne. I en tidhigere undersogeise af 120
ostjyske damme fandt man, at amtsantal

let af vandplanter toppede 2-6 am cfter
genetableningen Nielsen 1993a.
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Figur 11.18. Tørvegrave under tilgroning med tuekruld. Fugbsø i Arhus Amt. Foto Ole
Malling/Skov- og Naturstyrelsen.

Dyrene indvandnen ogsa humtigt.
Amtsantallct af dansemyg kan toppe ai
lemede efter det fonste am. Antem, den kan
ga over land ellen flyve, kommem ogsa
humtigt frem. Muslingem, vandbannkebi
deme og snegie, den ma spredes passivt,
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indfindem sig noget langsommere, men
vil alhigevel lilt vanme tii stede efter to-tre
am. En undensogelse af paddemnes md
vandning i 83 nyanlagte paddedamme
ved Anhus viste, at 60 % af dammene
mummede liie vandsalamanden efter

Bamme

100
80

..ea

Lille vandsalamander

Figur 11.19. Sarnrnenhngen mellem vand
hulbernes alder og procentandelen af vand
huller med ynglende padder af forskelbige
arter i 83 vandhuller ved Arhus undersøgt af
Henriksen, Jensen, Nielsen og Skriver. Antal
observationer i hver alderskbasse er vist for
neden. Efter Henriksen 2000.
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1-2 am, hvomefter procentdeien gradvist
steg 111 90-100 % eften ca. 10 am figum
11.19. Koioniseningen skete iangsom
mere og procentdelene van laveme mm
dre end 30 % for stor salamander.
Skrubtudsen fomekom faktisk hyppigst
efter 1-2

am, hvomefter dens forekomst

faith i takt mcd, at konkummenten but
snudet fro indvandmede. Nommait em den
ingen grund til at udsantte dyrene. Det

kan tvanmtimod vanne en opieveise at
iagttage, hvoniedes de selv finder frem.
I sanmhige tilfanlde, hvom man onsker at
tilgodese sjanldne paddem, og demes nanr
meste yngeldam liggem langt bonte, ma
man dog ovenveje udsantning, som det
bl. a. en sket med lovfro. Det en en god
ide at kontakte sit amtskontom ellen
Skov- og Naturstymelsen inden udsant
ningen.
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12. Hvordan gør vi
søerne bedre?
Det overordnede mai med miljoforvalt

ningen af soen em at arbejde hen imod
en okologisk tilstand, som en sa tant som
muhigt pa den "natumlige" tilstand, den
ville were, hvis soenne ikke var pavmrket
af menneskehige aktiviteten. Denne mal
santning ganldem efter de nuvanrende
amtshige planer ifolge planloven, og det
em ogsa det gmundhanggende pnincip i
EU’s Vandrammedirektiv. Dette over
ordncde mai kan sa yderhigeme begmun
des mcd, at hangt hovedpamten af de
danske og europaniske soen em meget
kraftigt pavinket af menneskehig aktivitet
i form af eutrofiening, forsuming, afvan
ding og anden forstymmelse. At anbejde
hen imod at ncdsantte den mcnneskeiige
pavirkning vil demfor samtidigt skabe

kiarere og renene vand, som en bedre eg
net til badning og som dnikkevand, og
det vil endvidere forbedre muhighedemne
for en stor gruppe foisomme arter, som
en blevet sjanldnc pga. menneskets for
urening og ovnige pàvirkninger.
Den sikreste medicin til at gore soem
ne mere klarvandede, oge undervands
pianternes udbrcdelse og bedne iltfon
hoidene en at ncdsantte nanringstilbed
ningemne til soemne. I de fleste soen en
piantepianktonmanngden fosforbegmann
set, men i en del soem kan man konstate
me, at dette sandvanbige billede skiften om

sommenen, hvor det sa bhiver kvanlstof
fet, den begrannser planteplankton
manngdcn. Den nationale strategi ham
demfom vanret at begnannse bade fosfor- og
kvanlstoftilfonslemne til de femske vande
og havet. Denne dobbeltstrategi kan
ydenligere begrundes mcd, at kvanistoffet
spiller en storre nolie som begrannsende
nanmingsstof i Ijordene, som femskvandct
hober ud i.
Mange soem ham oplevet fonogede nan
ningstiiledninger over de sidste 50-100
am. Herved en den ophobet en stor nan
ningspulje, som iii dels cirkuherer frem
og tilbage mellem sobunden og sovan

det og skabem en intern nanningsbelast
ning. Det tager tid oftest adskillige tiar
for denne intenne belastning ldingen
af. Man ham tydcligvis svanmt ved at for
holde sig til sadanne arelange forsinkel
scm i genopretning af miljotilstanden
bade i videnskaben og i den politiske
verden. Man ham denfom ogsa anvendt
-

-

sanmhige foranstaitningen i hab om at
opna en hurtigere og sikmere forbedning
af tibstanden. 1n type fonanstaltninger

gar ud pa at fjenne det nanningsnige
mudden ellen at oge fosforbindingsev
nen i sobunden ved iitning af bundvan
det. En anden foranstaitning bestan i at
anndre den biologiske sammensantning
ved biomanipuiation af isann fisk.
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Reduktion af søers naeringstilstand
Fra udhandet en den en nankke eksemplen
pa, at afskanming af spildevandet til store
soem, den kun ham vanret bebastet over en
kont amrankke, huntigt ham font Ill nedsat
nanmingsindhoid i sovandet, fanrme alger
og kiant vand figur 10.1.
I danske soen ham man oplevet en klan
forbedning af tilstanden over de sidste
25 an i de meget nanmingsmige soer. Soem
med fosfonkoncentrationen oven 0,25 mg
pm. liter og sigtdybden under 0,5 m en
blevet fanmre tabel 4.2 og 4.3. I de fleste
danske soer spiller sedimentet som
nanvnt en ston rolle, og fombedningenne
ham ofte taget lang tid; det ganider ogsa
udvikhingen i den dybe Knud So og den
lavvandede Brymup Langso i Anhus Amt.
Knud So ligger i Midtjylhand umid
delbart nord for Ry. Soen en net ston 1,9
km2 og dyb max. 29 m eftem danske
forhold. Soen modtog fma 1968 111 1973
spildevand fra Ry, og det skyldes bh. a.
indandte protester fma botanikeren og
fcnskvandsbiobogen Hans Mathiessen,
Anhus Universitet, at spildevandet no
geniunde humtigt blev afskamet og ledt
uden om soen dinekte til Himmelbjerg
soemne, som blev gennemstnommet af
den nanningsnige Gudena. Det neddede
soens kvabitet som badeso, sa man kan

Proces
Amrnoniurnophobning tons N/Sr
Fosforfrigivelse tons P/Sr
Denitrifikation tons N/Sr

passende mindes ham, nan man kaster
sig i bolgemne.
Selv om Knud So kun modtog spil
devand 5 am, han det vanet mere end 25
an, for den igen opnaede samme kvabitet
som i 1965. I arene med spildevandspa
vimkning l soens indhold af totalfosfor
pa ca. 0,08 mg pm. liter, og det en siden
faldet 3-4 gange til flu 0,020-0,025 mg
pm. liter figum 12.1. Samtidig en ophob
ningen af ammonium og fosfom i bund*
vandet om sommeren faldet betydeligt
tabel 12.1. Vandets indhold af klomofyl
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Figur 12.1. Udviklingen i det gennemsnitlige
indhold at totabfosfor I Knud Sø om somme
ren i Srene fra 1972 til 1997. Efter Jorgensen
1999.

1973

1982

7,2
2,06
8,4

4,5
0,54
7,0

1990

5,0
0,62
7,2

label 12.1. Nedsat ophobning af ammoniak, nedsat frigivebsen af fosfor fra bunden og
rnindre forbrug at nitrat ved denitrifikation i bundvandet I Knud Sø I forskellige Sr peger
able PS, at udsynkningen af partikler fra overfladelagene til bunden er formindsket, fordi
soen er blevet renere. Efter Jorgensen 1999.
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1997

2,7
0,43
5,7
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fra planteplankton liggem flu pa omkring
10 miknogmam pm. liter om sommemen,
og sigtdybden em omkning 3 m. Under
vandsvegetationen van i 1997 udbmedt i
soen tii 6-7 m’s dybde, og gronne trad
alger naede 8 m ned figur 12.2, hvilket
skonsmanssigt en det dobbelte af udbme
delsen i 1970’enne. Resuitatemne under
stregen, at sigtdybden ikke em det bedste
mai for soemnes lysforhold. Nommalt em
undcmvandsplantemne udbredt ned ill
sigtdybden, men i Knud So van de i
1997 udbnedt til mindst den dobbelte
sigtdybde. Man malen sigtdybden ved at
nedsannke en hvid skive, indtii den for
svinder af syne fra ovenfladen. Sigtdyb
den em denfom bestemt af den visuelle
kontrast meliem den hvide skive og
vandet. I soem med ufarvet vand med en
dcl planktonalger f. eks. Knud So kan
man sahedes forvente en ninge visuel
kontmast, og denfom knanves en net stor
proccntdei af iyset maske 15 % i sigt
dybden for at skelne skiven, mens den
nodvendige pmocentdel af iyset em lay
maske 6 % i humusnige soen med f
alger og stom visuel kontrast. I det forste
tiifanlde em 2,3 % 15 % af 15 % tilbage
i den dobbelte sigtdybde, sa plantenne

0,0-0,5

0,5-1,0

1,0-1,5

1,5-2,0

2,0-2,5

kan ovemleve her, mens den i det andet
tifanlde kun em 0,4 % tiibage 6 % af 6
%, sa piantenne ingen chance ham for at
ovenleve. Man ma ogsa vanne opmanrk
som pa, at sosedimentemne kan have
anndmet sig, f. eks. udvikiet et mindre
indhoid af organisk stof, og fact bedre
iltfomhoid ved ovemfiaden, hvilket kan
have fremmet bundpiantemnes udvik
ling. Dc seneste ans milde vintre uden
isdankke kan ogsa have medvinket lii
bedne lysfonhoid og lanngeme vankstsanso
ncr. Disse spongsmai afventem nanmmere
udredning i fremtiden.
Undenvandsvegetationen i Knud So
em typisk for en met kaiknig so med aks
tusindbiad, tonnfroet homnbiad og kneds
biadet vandranunkel samt vandaksamter
som bonstebladet, glinsende og hjente
bladet vandaks tabel 12.2. Soen mum
mer stmandbo pa lavt vand og smaibla
det pindsvineknop, som en typiske for
nanningsfattige soem. Selv om stmandbo
ofte dominenem i nanmings- og kalkfattige
soen, voksem den fint i kalknigt vand. Den
taiem bare ikke skygning fra andre hojeme
planter, sa den findes fomst og fremmest i
ommadem uden romskov og hojtvoksende
undervandsplanter.

2,5-3,0

3,0-3,5

3,5-4,0

4,0-5,0

5,0-6,0

6,0-7,0

7,0-8,0

Dybdeinterval, rn
Figur 12.2. Undervandsvegetationens samlede dkningsgrad p5 bunden i forskelbige
dybdeintervalber I Knud 50 i 1997. Efter Jorgensen 1999.
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Art
Strandbo r
Borstebbadet vandaks v
Kredsbiadet vandranunkel v
Hjertebiadet vandaks v
Giinsende vandaks v
Aim. vandpest v
Aks-tusindbbad v
Aim. kiidemos
Grønne tr5dabger
Kra nsn5labger
Smaibiadet pindsvineknop
Tornfroet hornbbad v

Dybdeudbredelse
meter
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
1,5
3,0

-

1,0
4,0
6,0
7,0
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
4,0
3,5
3,5

label 12.2. Større undervandsplanters og ab
gers dybdeudbredelse I Knud 50 11997. Vand
skudspbanter v dominerer I forhobd til rostplanter r i det kalkrige vand. Efter Jørgensen
1999.

Undcrvandsplantcrne em bedst udvik
lede pa dybder mellem 1,5 og 3,5 m fi
gum 12.2. pa lavere vand falder fore
komsten pa beskyttedc steder pga. en
tant rorskov, som skygger, og pa ekspo
nerede steden mcd en darhig udvildet
rorsump hanmmes undervandsphanterne
af bolger og strom. Pa dybere vand end
3,5 m falder fonekomstcn i takt mcd den
aftagende hysmanngde.
Bryrup Langso bigger i Midtjylland
ved Bryrup figur 12.3. Soen cm 38 ha
stor, gennemsnitsdybden cm 4,6 m og
maksimumsdybden cm 9 m. Soen mod
tager meget vand med tillobet, sâ van
dets opholdstid en i snit blot 85 dage.
Den aflange so higger onienteret ost-vest,
nogenlunde parailelt med den fremher
skende vindretning, og da soen tillige em
ret lavyandet, opstar den ikke et stabilt
springlag om sommeren. For 1920’erne30’emne van Bryrup Langso omgivet af
hede og hedemoser, og soen van ret nan-
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Figur 12.3. Udsigt over Bryrup Langsø. Foto Torben
Bramming Jorgensen.

ringsfattig med dominans af rosetphan
ten strandbo pa lavt vand og sortgmon
brasenfode pa dybere vand ud til 3,5
I 1950-72 modtog soen meget spilde
vand fra forskelhige byer og landbrugs
ejendomme, den blev stanrkt forurenet,
og aihe undervandsplanter forsvandt pa
nann sma bestande af strandbo pa dybder
indtih 0,2 m. 11972 og 1988 blev spilde
vandet afskaret fra flene bysamfund, og
uhovhige landbrugsudlcdninger blcv.
stoppet. Disse indgreb ham betydet, at
arstilfonslen af fosfor i tiilobsvandet om
trent em halveret fra 0,2 til 0,1 mg pm. li
ter, mens kvanlstofindholdet han vanret
uanndnct hojt og svagt stigende. Det
meste af opiandet em opdyrket, og det
meste fosfor og kvanhstof tilfores faktisk
fra markemne. Med den nuvanrende
dyrkningspnaksis og intensive areahud
nyttelse af markenne helt ud til vand
hobskanten optrander den en betydelig
jorderosion og udvaskning, den tilforer
meget fosfor ill vandiobene. Det em denfor ikke muiigt at nedsantte fosfonbelast
ningen yderhigere, hvorfor Bryrup Lang
so vil fastholdes i en nanningsnig tibstand
med mindre iandbnugspnaksis anndres.
Fosfonindhoidet i seive soen ham ann
dret sig fra i snit 0,11 mg pm. liter om
sommeren i 1972-87 til 0,07 mg pm. liter

o ia-’

200

150

S.

lee
a,

CS

S.

50

1972

1998

Ar
Figur 12.4. Fosforindhobdets tidsudvikiing I
Bryrup Langso. Efter Jorgensen 1999a.

i 199 1-98 figur 12.4. Soens tihstand ham
forbednet sig fma 1970’emne til slutningen
af 1990’emnc, men ydenligere forbedring
em laden vente pa sig, fordi behastningen
udefra stadig em ston. Sigtdybden om
sommercn cm omkning 2 m, og den en en
svag udvikhing af undervandsvegetation,
som noghe fit steder nan ud til 0,5-1,0 m’s
dybde. Strandbo findes stadig i soen i
det samme omnade som i 1970’emne,
men dybdeudbnedelsen em oget en smu
he. Brasenfode mangler fortsat. Til gen
ganid vokscr den knuset vandaks og vand
pest, som en karakteristiske arter for nan
ringsnigt vand.

To svenske restaureringsprojekter
I Svenige ham man gennemfort to benom
te og vellykkede sorestaureringer: i
Trummen ved Växsjo i Smaland og i
Honnbonga Sjön ved Skara i Vastengot
land. I den lavvandede ca. 1 km2 store
Trummen sugede man i begyndelsen af
1970’emne de overste 40 cm af den nan
ningsnige mudderbund op i slambede pa
land, og fanldedc fosforen i drannvandet
med aluminiumhydroxid, inden vandet
lob tilbage til soen. Samtidig afskar man
spildevandet till soen og reducerede nan-

ii

030

it3

ningsindholdet i de ovnige tiilob. Fra at
have en meget nanningsnig so med hyppi
ge opblomstningcr af blagmonalger, ill
svind og iugtgener, fik man en alminde
big nanningsnig so med kiarere vand, som
ikke gay anledning till problemer, men
tvanrtimodkunne benyttes till fonskelhige
rekreative formal og fomnojehige prome
nader langs bredden i Växsjos bymidte.
Trummen-restaumemingen em som
nanvnt beromt, fondi det van den fonste,
og fondi den van vclhykkct. Men det ham
alhigevei vanret svanrt at skelne mellem ef
fekten af den nedsatte nanmingstilfonsel
og sedimentfjernelsen sehv om sedi
mentijemnelsen sandsynligvis var hangt
det vigtigste for fombedningerne. Man
ham den samme situation herhjemme,
hvor man ham nedsat belastningen af
mange soer og denfom sen gradvist fab
dende nanningskoncentrationen. Man ham
imidiertid ofte grebet md med fiskema
nipuhationer, hvonvcd det bhiver svanrt at
skelne mehlem cffektcr af nanningsneduk
tion og fiskemanipulation.
Tilbage till den anden store sorestau
rering i Svenigc. Hornborga Sjön Skan
dinaviens iegendaniske fugleso i 1800tallet em igen et besog vanrd for natun
intcresserede, som kommer langvejs fra,
og for den lokale bcfohkning. Soen var
tidhigene en intim del af bcfolkningens
hverdag og hivets opretholdelse pa eg
nen. Strandene blev tidligt befolket af fi
skere, og heft op til 1900-tailet van den et
nigt fiskeni, som man kombinenede med
landbruget. Efter stonre afvandingspro
jekteri 1904-11 og 1933-35samtsenene
mindre afvandingsprojekter van soens
vandstand blevet sannket med 2,5 m, og
store arealer var tagct under ploy. Dc
fugtigere dde var vokset till i ensformigt
pilekrat og rorskove, og det abne vand
spejl var nansten fonsvundet fra soen,
-

-
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som blot 200 am tidligeme havde vanret
omkning 40 km2 stom.
I 1960-70’emne begyndte diskussio
nen om at restaurere Homnbonga Sjön
se Hemtzman og Larsson 1999. Den yam
ston uenighed om omfanget af somestau
reningen mellem pa den ene side natum
intemessememede, som onskede vandstan
den hanvet mcd 1,5 m, og pa den anden
side landbrugsintemessem, som van imod
restaureningen. Da projektet blev gen
nemfont oven flere an fra midten af 1980emne. blev vandstanden hanvet med ca 1
m, og 12-13 km2 nomskov blev skamet, og
rodnettet kultivemet igennem og fjemnet,
sa den igen kunne skabes stomre abne
vandfladem i en mosaik med momskov.
Den sydlige halvdeh af soen em aldnig ble
vet behandlet, sa det gennemfonte pro
jekt em halvgjort i forhold til den opnin
dehige plan fra 1973. Ifolge den svenske
pioner pa natumbeskyttelsesommadet,
Per-OlofSwanbeng, em dagens rcsultat
kunstigt andedmant i stedet for en egent
hg restaurening.
Hvad ham resultatet af pmojektet vannet
for fuglene? Overondenthig positivt indtil
nu. Able fem skandinaviske lappedykkem
arter ynglem i Homnborgan Sjön, og denes
antal em oget fra 36 till 170 tabel 12.3.
Antallet af dykannder og svommeannden
em ogsA steget 5-10 gange. Antallet af
trankkende gans, annder og svaner pa for
ars- og efterarsbesog en mangedoblet.
Antallet af ynglefugle nan et imponemen
de tal pa 123 arter, hvonaf 20 anter em pa
den svenske rodhiste. Dertil kommem
yderhigeme 69 regelmanssige ganstem ved
soen ellen i alt 200 ret sikre fuglearter.
Hvomfor nu fremhanve den svenske
Homnborga Sjön? Jo, fondi den mummer
en enestaende fugleoplevelse, ikke
mindst pga. det store fonanstrank af tra
ncr, som kan indeholde op til 10.000
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1981-84

Lappedykkere 5 arter 36
Dyknder 2 arter
10
Svommender 5 arter 20

1993-96

170
240
120

label 12.3. Antal yngiefugle inden for udvalg
te grupper I Hornborga Sjön for og efter res
taureringen. Efter Hertzman og Larsson 1999.

Figur 12.5. I april gstes Hornborga Sjdn at
flere tusinde traner og massevis af fuglekigge
re. A Besogscentret fra landsiden. B Udsig
ten fra centrets soside ud over de mange fugle.
Foto A: Jesper Vinzents, B: Lars Haumann.

fughe i april, og tiltnankker mere end
200.000 besogende figun 12.5. Men
ogsa fordi nestaumeningen han oget den
lokale stolthed, fordi man her ham noget

Hvordan ger vi seerne bedre

enestaende at vise frem. Her em genop
stact en stor naturoplevelse, som man
gennem 100 an odelagde for alene at til
godese landbruget. Nu valfantem folk fra
nann og Ijemn for at se, hvad egnen pany
han at byde pa. Befolkningens behov og
onsker ham anndnet sig i lobet af 100 am,
men pohitisk han man vanmet iannge om at
tilgodese de sakaldt blode natunintenes
sen. Dc em maske alligevel ikke sa blode
endda, da de skonsmanssigt bidnager
med 10-20 miilioner km. amuigt i omnadet,
og hertil kan langges indtangter ved jagt
og fiskeni. For Svemige em det en national
gevinst, at soen tiltrankker danske, tyske
og hoilandske besogende, for hvem stom
slaet natum virker dragende. sa okono
misk vurderes pnojektet som udgiftsneu
tralt selv for det lokahe omnade, og de
store fondele kan natumhigvis hostes af
denne investeming i fremtiden.

Sedimentfjernelse i Brabrand 50
Tmummen-projektet ham fact en dansk
pendant i Brabrand So. Brabmand So em
150 ha stom og liggen i en vestlig fonstad
til Arhus. Soen ham et meget nigt fugleliv,
og den em et vigtigt rekneativt ommade for
byen. Soen ham vannet meget nanningsrig i
de sidste hundrede am, og den skem en stor
sedimentaflejning ca. 1 cm pm. am i den,
isanr pga. jorderosion i oplandet under
knaftig nedbom. Ogsa den stone plankton
pmoduktion bidmager til sedimenttilvank
sten figum 12.6.
I en 7-anig peniode fra 1988 til 1995
pumpede Arhus Kommune omkring
500.000 m3 muddem op fra bunden,
hvomvcd soen blev uddybet fra i snit 0,8
m till 1,1 m, sa den nu igen han mange
ars levetid foran sig Jorgensen 1998b.
Soens fosfonindhold em faldet meget. Det
skyldes fosfomrensning pa mensningsan
lang i oplandet. Over pemioden en fosfor

Figur 1 2.6. Sedimentets overste 30 cm bbev fjernet
fra Brabrand So vha. et fartoj Mudcat, som bbev
trukket henover soen I baner ved hjlp af en stSl
wire, der lige anes til hojre i bibbedet. Sedimentet
bbev samlet af en roterende snegi og suget OP gen
nem Sbning midt I sneglen. Herefter bbev det pum
pet igennem flydende ledninger til et depot ved
soen. Foto Niels Jorgen Friis.

koncentrationen faldet fra ca. 0,9 mg pm.
liter i 1970-80’emne till 0,35 mg pm. liter i
1995-1999. Sigtdybden om sommeren em
oget fra ca. 40 cm til 60 cm og forventes
at stige yderhigere til 80-100 cm. Sovan
det vil saledes fomtsat vanne ukiant pa
trods af effektiv spildevandsmensning i
soens stone opland, den afvandes af Am
hus A. sa soens ovenhevelse mod opfyld
ning og tilgnoning en sikret med 23 mil
lionem km. et hille beiob sammenhignet
mcd udbygning og drift af mensningsan
lang, et rigt fugieliv ham den, men men em
den ikke.
Som opfolgning ham man pmojekteret
at oprette en "fonso" til Brabrand So pa
enganealemne oven for soen for at ned
santte fosfon- og pantikehindhoidet i Am
hus A, inden den lobem md i Brabrand
So. Denne fomso skal vanme et led i en
gron kile med gronne ameaien, soem, stiem
og fugletamne, den fma ost stmankkem sig
langt md i Arhus by.
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shange udspanndt pa en 3 x 5 m stom me
talmamme. I starten tilforte man 210
tons ilt pm. am, men man ham siden kun
net reducere manngden til en tiendedel i
1996.
Hvordan han udviklingen sa vanret i
Hald So eften indgrebene? Direktc ma
linger fra 1984 og fmemeftcr han vist, at
fosfortilforshen em fabdet fra 4,5 til 2,3
tons pm. am figum 12.7. Over penioden en
fosfombalancen anndnet saledes, at mens
soen tidligere frigjorde mere fosfor fra
scdimentet, end den modtog, sa binder
den nu mere fosfor i sedimentet, end
den fnigor. Den gennemsnitligc som
merkoncentratilon af fosfon i soen en fal
det fra 0,13 mg pm. liter i 1979-84 till
0,038 mg pm. liter i 1985-96. Den gen
nemsnitlige sommerkoncentralilon af
klomofyl em faldet i de samme penioder
fra 62 till 27 mikrognam pm. liter, mens
sigtdybder om sommeren em oget fra
2,7-3,1 m till 2,7-4,0 m.
Indgrebene ham haft en meget markant effekt pa soens bestande af danse
myggen Chironomus anthracinus side
176-77. Dansemyggeharvemne en vigtig

Hald So en efter danskc forhold en stor,
dyb so. Arcahet cm 3,4 km2, middeldyb
den cm 13,1 m og maksimumdybden en
31 m. Hald So liggen i Dollerup Bakken
omgivct af skov, egekrat og hede, men
soen ham tidligere modtaget betydelige
anuige fosfommanngden med spildevand
fra landsbyer ca. 0,5 tons og dambrug
1,7 tons ud af en samlet fosfortilfonsel
pa 5,8 tons. Soen havde det skidt i 1970emne med ukiart vand, udpranget iltsvind
i bundvandet og bortdoen af under
vandsvegetationen og bundplantemne.
For at forbedre soen besluttede Viborg
Amt demfor: 1 at ncdsantte fosfonbelast
ningen, 2 bedme ihtforholdene for bund
dynene, som van ved at uddo, og 3 oge
fosfontilbagehoidelsen i sobunden ved at
holde jennet pa en iltet form.
11984 bicv byspildevandet hedt uden
om soen, og i 1985-88 opkobtes og ned
hagdes dambrugene. Desuden opstihlede
amtet et tankanlang med flydende ilt,
hvorfra man hcdtc ilt ud til 8 diffusorer
pa de dybeste afsnit af sobunden. Hver
diffusor bestod af perforeret gummi
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Figur 1 2.7. Fosfortilforsben til Hald So er faidet fra 4,5 tons 11984 til 2,3 tons I
1996. Mens fosforfraforsben med afbobet tidligere oversteg tilforsien, er situationen
nu den omvendte. Efter Rasmussen 1998.
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fiskefode, isanr for au. 11951 fandtes 410.000 dansemyggelarver pm. m2 i Hald
So. 11974 talte man blot ca. 100 pm. m2,
og i 1981 var de stont set fonsvundet pa
dybder over 25 m. Eftem at man begynd
te at ilte bundvandet, vendtc dansemyg
gene tilbage og taltes i 1993 i antal pa
6.000 pm. m2 i 30 m’s dybde.
Ogsa bundvcgetationen ham fact det
bedre i Hald So. 11981 var vegetationen
meget sparsom, og dybdegrannsen ia ved

i

v SOC ni b Ire

2 m. 11995 var dybdcgrannscn 3,6 m, og
vegetationen indeholdt flenc arter, hi. a.
nalesumpstra, trad-vandaks og strandbo,
som en typiske for nanningsfattige soem.
Den positive udvikhing forventes at
fortsantte i Hald So. Ligevangtskonccntra
tion af fosfor om sommeren forventes at
faide till blot 0,015 mg pm. liter, sigtdyb
den forventes at bhive ydeniigcre foroget,
og bundvegetationen kan na ned till 4 m’s
dybde og dankke 16 % afbundarcalct.

Biomanipulation af fisk
Indgrcb i fiskebestandene ham til formal
at Ijerne en ston proccntdcl typisk 8090 % af frcdfiskcne brasen og skahle
ved selektiv opfiskning og ved at oge
manngden af fiskeandcnde rovfisk ved
udsantning af isanr gedde. Mahet en at oge
manngden og individstomnelscn af dyne
planktonet isanr dafniemne, sa deres
gransning mindskcr manngden af plante
plankton og gor vandet k.lamerc. Malet en
ogsa at mindske ophvimvhing af bundma
teniale, isanm som folge af nedsat fodesog
ning fra brasenem efter bunddyr. Det sid
ste mal en, at kiarene vand vil stimuienc
indvandring afbundplanter, den kan
medvirke till at fastholde den klarvande
de tibstand.
Man ham genncmfort fiskeindgreb i
mere end 20 soer, og Sondemgaard med
flene 1998 ham opsamiet erfamingemne
fra de forste am efter indgrebet tabel
12.4. Ud af 12 soer steg manngden afdy
replankton om sommenen i 3 soem, mens
den fahdt i 9 soen. Ud af 21 soer faldt
manngden af planteplankton i 17, mens
den steg i 4. Ud af 20 soen steg sigtdyb
den i de 16, mens den faldt ellen var
uanndret i 4. Endelig faldt fosforkoncen

trationen i sovandet i 14 soer, mens den
steg i 6. Resultatemne viser, at i de forstc
an eften indgrebct van den gennemgaende
den onskede cffckt, idet planteplankton
mannden faldt, og vandet blev klarere. Til
genganld faldt manngden af dyneplank
ton, fordi den van fanmre alger at ande.
Manngdcn af dyrepiankton i forhold til
planteplankton steg dog i det fleste af so
emne. Sammcnsantningen af dyreplankto
net van ogsa anndret, idet dafniernes an
dcl steg i 9 undersogte soer og faidt i 3.
Dafniemne anses at vanre vigtige for fiske
manipulationens virkning, fordi isanr
store dafnier renser et bctydchigt vand
volumen for sma alger pa en dag.
Undervandsplantemne kan vokse til
stomrc dybde og dankke et stomre arcal af
bunden, nan vandets gennemsigtighed
stiger. Men undervandsplantemne vokser
iangsomt og bmeden sig ogsa langsomt pa
bunden over en peniode fra ét till flere an
sammenhignet med de mikroskopiskc
pianktonalger, som ham et umiddclbart
nespons fra dage til uger. For under
vandsplantemnes vedkommende em det
derfor afgorende, at de forbednede iys
forhold oprethoides hvert am oven en am-
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nankke. I 11 undemsogte soen van under
vandspbantemnes udbnedelse 3 an eften
indgnebet uanndnet lay i 7 soem, stomre i 3
soer og mindre i 1 so. Den ovenvejende
mangel pa effekt kan tiskrives det lann
gene tidskrav og den hangsommene reak
tion hos undervandsphantem. Selv i til
fanide, hvom lysfonholdene kontvanigt en
blevet fombednet, kan denne effekt ogsa
forsvinde med tiden se Anneskov So ne
denfor, og undemvandsplantennes netab
leming kan were langsom og eventuelt
vanme fonhindmet af ustabile bundsedi
mentem ellen gmanssende fugie. Det ville
vanne spanndende at gentage vundeningen
af udvildingen i soennes tistand, flu da
den en gaet endnu fleme am siden bioma
nipulationen bhev udfomt.

Langtidsudviklingen i Arreskov Sø
Amneskov So en Fyns storste so med et
overfiadeaneal pa 317 hektam. Soen em
lavvandet med en middeidybde pa blot
1,9 m. Soen en malsat som et reference
ommade for natunvidenskabehige studier
og skal denfom have et alsidigt phante- og
dyneiiv, som em relatirt upavinket af for
umening. Malsantningen em, at fosfonind
holdet skal ned pa 0,06 mg pm. liter, og
gennemsigtigheden om sommenen skal
vanne 1,5-2,0 m, sa den kan vokse under
vandspianter pa sobunden. Fyns Amts
undersogelsem afAmmeskov So en omfat
tende og af meget hoj kvahitet, men pA
trods af et enestaende baggmundsmateni
ale han det ailigevel vist sig vanskehigt at
opna sikre fonklamingem pa den konstate
rede udvilding i soens tilstand.
Allenede i 1920’emne havde soen
ukiant vand, og den mangiede under
vandsplantem. I 1960’emne- 1970’enne blev
soen mankant pAvinket af spildevand. Siden em isax fosfombehastningen bmagt ned,
og den em faldet ydemhigene i hobet af
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Figur 12.8. Samlet fosfortilforsel tib Arreskov
So i Srene fra 1989 tib 1999. Efter Hansen
2000.

1 990’enne, men manngdemne vanierem
nansten 3 gange fra am till am ca. 300 til
900 kg athanngig af nedboren og nisiko
en for nanningstab fra landbrugsjorde og
spredt bebyggeise figur 12.8. Denne
variation ham tisyneladende betydehig ef
fekt pa soens tiistand. Fosfortiliobene
van saledes meget sma i 1997-98, og i de
samme to am havde soen ogsa det kiareste
vand i nycre tid samtidig mcd, at vand
plantemne bredte sig ovemalt pa bunden.
I 1989-9 1 gennemfonte enhvenvsfiske
men en betydehig opfiskning i Amreskov
So, og amtet oplysem, at den dode mange
fisk i vintemen 199 1/92 og sommeren
1992. Dc tilbagevanmende fisk van gen
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Figur 12.9. lotalmasse af fisk og fordelingen
mellem smS og store fisk I bestanden I Arre
skov So fra 1987 tib 1999. Efter Hansen 2000.
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nemgaende stone brasenem figur 12.9,
som tilsyneladende i ninge grad d dyne
plankton, da den optradte store dafnic
antem Daphnia magna og D. pulex som
tegn pa, at fiskenes predation van lay.
Fiskedoden og udvildingen af tantte be
stande af store dafnier ham denfom sand
synhigvis skabt gnundlag for en intensiv
gransning pa planteplanktonet og udvik
lingen af Mart vand. Den totale fiske
manngde van hoj 2 13-290 kg pm. ha i
1987, 92, 94, 95 og 99, mens den van lay i

Totalt
* Biagrønalger

‘

16

Totalt

IUiIeiId

1996, 97 og 98 93-175 kg pm. ha. I are
ne med lay fiskemasse van den isanm fit

87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Ar
Figur 12.10. Samiet mngde at pbantepbank
ton for oven og dyrepbankton for neden I
Arreskov So. Sommergennemsnit maj-septem
ber fra 1987 til 1999. Efter Hansen 2000.

brasener og skaiher, mens abommer domi
nemede bestanden figum 12.9. I disse tre
Am van den meget dyreplankton i fonhoid
til phanteplankton, og soen van ret klan
vandet figun 12.10.
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Figur 12.11. Sigtdybde overst, antab undervandsarter midt samt disses dkningsgrad
og dybdegrnse nederst I Arreskov So fra 1973 tib 1999. Efter Hansen 2000.
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Som et nesultat af det Mane vand
brcdte undervandsphantcmne sig ud over
bunden. Fra 1993 till 1997 steg artsantal
bet fra 5 til 13, dybdcgrannscn ogedes fra
1,5 tib 2,9 m, og plantemnes dankning af
bunden steg fra 1 till 61 % figur 12.11.
Det em en markant og bemanrkelsesvanr
dig udvikling. Men i 1998 og igen i 1999
steg planteplanktonmanngden, vandct
blev ukbart, og planternes dankningsgmad
faidt atter ned till blot 1 %. Baggrunden
for udviklingen em ikke Abenlys, men
den simpheste fonkbaming pA den seneste
udvikling em faktisk, at den ogede fosfon
tilforsel i 1998-99 igen ham tippet soen
tilbage i den uldare tilstand. Af flene an
dre muhigheder kunne man ogsA foreslA,
at en massiv udvikiing af undervands
plantemne kan folges af en massiv ned
gang, fordi den store plantemanngde
mummer en nisiko for stor nedbrydning
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og bortdoen, som pa kort tid kan frigo
me store manngden nanningssahte og sti
mulere opblomstning af plantephankto
net. Studiemne i Armeskov So ilbustreren
vanskehigheden ved at anskue udvikiin
gen i de kompickse relationen i en enkelt
so vha. forkiaringer, der tager udgangs
punkt i en ellen flene opfattclser af sy
stcmsammenhanngene. Den em sA meget
ehastik i fodenettene, at de kan benyttes
till at forkiare alle muhige resultater. Det
cm nodvendigt pA forhAnd for data fore
higgen at opstilhc hypoteser om sam
menhanngene, som tagem udgangspunkt i
flere alternative modeller. Herefter kan
man pA systematisk vis indsamle data
fma mange soer manipulerede og ikke
manipulenede undcrsogt over flere Ar
f. eks. tabel 12.4 for at teste de opstih
lede hypotesem.

Større Mindre
4*

17°

6°
16*

14°
4*

Dyrepianktonmngde

3

9

Dafnieandel af dyrepbankton
Udbredelse af
undervandspianter

9

3

37

1 7

Planteplanktonmwngde
Fostorindhoid
Sigtdybde

label 12.4. Effekten at fiskemanipubation p5
tibstanden i 21 danske soer I de forste 1-3 Sr
efter indgrebet. Effekten er opgjort ved at
tlie de soer, hvor p5gldende parameter blev
storre ebler mindre. Parentesen angiver antal
let uden wndringer. Data i Sondergaard et ab,
1998a. * Angiver signifikante wndringer bi
nomiabtest under antageise at, at forhobdene
iovrigt var ens for og efter biomanipulationen;
i mange tilfide var nringsbeiastningen fak
tisk blevet reduceret.

Hvi

an go v

Figur 1 2.1 3. Rorbwk So bigger smukt I kuperet terrwn, Vejle Amt har forsogt at torbedre
soen ved at begrnse nmringsbeiastningen og wndre fiskebestandene. Foto Ole
Maiiing/Skov- og Naturstyreisen.
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13. Biologisk mangfoldighed
I søer og damme
Gnannsen meilem ferskvandsmiljoemne
og landjomden em meget bhidenc end
gmannsen mellem havet og landjorden.
Denfon han de fenske vande fungeret
som bindeled mellem hay og hand;
mange organismer ham sAledes brugt
femskvand som udgangspunkt for demes
kolonisening af landjorden for ca. 400
milhionem An siden. Da blomstcnplanter
ne og insektemne senere van blevet ud
vikiet pA land, skete deres rekolonise
ring af vand ogsA helt overvejende i
femskvand. Disse forhold afshorem sig i
nutiden ved et meget stonre sammen
fald mellem handjomdens og ferskvande
nes plante- og dyregruppen end mellem

landjordens og havets Groombnidge
1992, Sand-Jensen 2000a.
I forhold till ferskvandsommAdennes
stonnelse indeholder de en stom mangfol
dighed af forskelhige plante- og dyne
gruppem og et betydeligt antal artem. Det
te kapitel kaster lys oven den gbobale
mangfohdighed og de fomhold, den pAvim
ken antsantahiet i sAvel storre geografiske
ommAden som i mindre, lokale miljoem.
Det fonholder sig till de sanmlige oplevelsen,
som danske soen kan indehoide, og til de
arter, Danmark ham et sanrhigt ansvar for
at sikre for eftentiden. Til slut vurderes
truslen mod fenskvandsanterne, og hvad
man gom for at mindskc sAdanne trusler.

En mangfoldighed af planter og dyr I ferskvand
Femskvand mummer en mangfoldighed af
hovedgruppcn af planter og dyn set i forhold till, at amealet em ca. 100 gange mm
dre end bandjondens og 300 gange mm
dre end havets. Ferskvand mummer 14
forskellige phyla mtekkem af dyn sam
menlignet med havets 28 heraf fleme
med ganske f arter, mens landjomden
blot indeholder 11. Bhandt phyla med
fotosyntetisenende organismem em mang
foldigheden stomst i femskvand.
I fenskvand har man demfor nepransen
tanter for hovedparten af de organisme
typen, som evolutionen ham frembragt. Ja

faktisk kan man finde eksempier pA de
fleste af dem i en dam i sin baghave, i en
nanrliggende so ellen i en hille bek. Her
lever de forste fotosyntetiske organis
men, blAgmonalgemne, hvis udvikling rankken 3,5 milliandem am tiibage i tiden, og
her findes de seneste planter i udviklin
gen, bhomstcmplantemne, hvis storhedstid
dankker de sidste 140 millionen am. Hen
lever de mange fomskelhige alger og en
cellede dyr. Bhandt de flercellede, hvin
vellose dyr finder man gopher, fladorme,
rundorm, ledorm, sneghe, mushinger,
krebsdyn, edderkoppem, midem og de
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Gruppe
Bakterier
Svampe
Alger
Planter
Protozoer
Krebsdyr
lnsekter
Bboddyr
Andre invertebrater

Y5r

Globalt
mere end 10.000
600
14.000
1.000
mindre end 10.000
8.000
45.000
4.000
mere end 12.000

Lokalt
i soer/vandløb
mere end 1.000
50-300
0-1.000
0-100
100-800
25-150
50-500
0-50
30-70

label 1 3.1. Antab arter, der er beskrevet gbobalt tibknyttet den taste bund i ferskvand. Variationsbred
den at den bokale artsdiversitet I vandbob og soer er ogsS angivet. Efter Palmer et al. 1997.

mange forskehlige insektgnupper. Blandt
hvirveldymene modem man fisk, padder,
knybdyn og fughe. Blot ved at tmankke et
phanktonnet gennem vandet, ellen en
kokkensigte pA stang gennem phante
dankket og sobunden, kan man fange
mange af de smA onganismer.
Man kcnder ikkc mcd sikkcrhed
samthige arter i en enkelt so. Men en
dansk so mummer skonsmanssigt mellem
500 og 2.000 arter baktenier undtaget;
tabel 13.1. Dc storste manngder findes i
stone, dybe og relativt Marvandede soer
som Esnum So. Her lever i nunde tal: 100
mikroskopiske planteplanktonarter, 100
mikroskopiske bundalgearter mange
kiselaigearter, 50 undervands- og
sumpplanteartem, 300 encellede dyrear
ten, 500-1500 flercellede, hvinvehhose dy
rearter, 20 fiskearter og 20 fuglearter.
Artsantallet em storst blandt flercellede,
hvirvelhosc dyr, hvoraf den findes sannhigt
mange arter af smA hjuldyr, krebsdyr,
rundorme og insekten isann dansemyg.

Alger og planter
Fcrskvand mummer nansten samthigc ho
vcdgruppen af alger og planter, mens ha-
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vet og handjorden mangler adskihlige.
Havet indeholder isanr mange arten af
nodalgen og brunalger, som em meget fA
talhige i ferskvand og helt mangler pA
land. Til gcnganld mangler mossen, ulve
fodder og bregner i havet, mens de han
flere nepmansentanter i ferskvand og sanr
ligt mange pA land tabel 6.1.
Landjonden mangler de fleste alge
grupper, men den lever dog kiselalger
og gronalgem i jord. Til genganid cm hand
jorden utrolig rig pA planter, isanr biom
sterplanter ca. 250.000 arter pA globalt
plan. Fenskvand mummer ogsA en dcl
blomsterplantcm ca. 1.000 arter, isanr
undemvandsplanten, mens havet kun
mummer ganske fA arter 60 havgrans
arter.
Udviklingen mod landplanter ham
forlobet fra ferskvandsgronalger. Blom
sterphantemne em udviklet pA land, og
derefter ham flene arter senere udviMet
sig i femskvand og i havet. Adskihhige tu
sind fcnskvandsartcr forer ogsA i dag et
dobbclthiv, idet de vokscr under vand,
men kan ovenleve pA hand og udelukken
de blomstmer og bestoves pA hand dvs. i
luften.
-
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Forholdenc illustreres meget godt af
den danske flora, som i alt rummer ca.
1.250 anter, hvoraf omkning 70 cm under
vandsartem i ferskvand og 50 cm amfibi
ske arten pA gmannscn til fcmskvand, mens
kun 5 cm marine undenvandsarter. Dan
ske blomsterpiantearter tilknyttet fersk
vand udgor denfor 1/10 af samtlige
blomsterplantearter, hvilkct cm et betyde
higt antal, nAn vi tager hensyn till, at
ferskvand blot dankker 1,5 % af landjom
den. Da de fleste undervandsplantcartcr
ham en mere kosmopohitisk udbredelse
end landplantearter, en deres andel af
alle blomstenplanteamten pA verdensphan
imidhertid blot 0,4 %.
Dc fleste ferskvandsalgearter em ogsA
vidtudbnedte. Dc tydelige forskelhc i
antssammensantningen, som man finder
melbem danske soer af forskelhig nan
ningsmigdom, alkahinitet og pH, genfin
des i tilsvarende soer i tempererede egne
pA fremmede kontinenten i Argentina,
Japan og USA. Hvis man f. eks. studerer
planktonalger i den meget nanmingsmige
Arneso, vil man sikkert kunne finde 100
antem, hvoraf blAgronalger og chlorococ
cale gronalgen udgon en stor andel. Den
ne artsnigdom i en enkelt so kunne an
tyde, at nigdommen pA fcrskvandsalge
arter en kollosal pA vcrdensplan, men
det en den ikke, for mange af arterne en
som nanvnt vidtudbncdte og findes ikke
bare i soer af tihsvarende type i Danmark og Nordeunopa, men ogsA i Asien,
Nord- og Sydamenika. PA vendcnsphan
findes den sAledes blot omkming 1.350
blAgronalgearter og 2.500 gronalgearter
i ferskvand inden for de relevante grup
pen, sA alene Anreso kan fremvise om
kning 3 % af artemne. Algearternes vidt
strakte udbnedehse skyldes, at de bokalt
em meget talnige, og i deres modstands
dygtilge stadium kan de spredes til fjenne

S.

nro ig oi

‘

c

seer og mime e

egne med vinden ellen i ljerdragten pA

fugle.
Dc mest imponerende eksempler pA
den vidtstrakte udbredelse finder man i
smA afgrannscdc hokahiteter med eks
trcmt surt vand ellen varme kilder
sprcdt ud over Jorden. Overalt pA Jor
den tranffcs de samme arter, som cm til
passet disse ekstreme og sjanbdnc miijo
en. Undtagelsen fra denne vidtstrakte
udbredelse em anter, som mangler hvilc
sporer ellen andre bestandige spred
ningsstadicr.

lnsekter og andre hvirvelløse
dyr i ferskvand
Fcrskvandsinsektenne omfatter ca.
45.000 arter pA verdensplan ellen smA 5 %
af de i alt 1 million kendte insektarten ta
bel 13.1. I havet lever den till sammenhig
fling meget fA insektarter ca. 250 arter
isanr skojtelobere og dansemyg. Bloddy
rene en en anden artsnig ferskvandsgnup
pe med ca. 4.000 anter pA vendcnsplan, og
derudover findes mere end 12.000 kendte
arter af andre hvirvellosc dyr.
Henhjemme lever mange fcnskvands
insektarter, nemhig ca. 2.500; det en 1/10
af samthige insektarter i landet. Vi finder
denimod ingen insckter i Kattegat og
Nondsoen, mens enkelte dansemyg lever
i f5ordene. Fondelingsmonstmet viser mcd
stor tydehighed, at insekternc fra deres
hovcdbase pA landjorden ham formAet at
kolonisere ferskvand, og deres fomskelli
ge stadier vekslen da ogsA mcllem land
jorden og ferskvand, mens havet aldnig
en blevet insektcrnes domanne. Insekter
nes kohonisening af ferskvand fra opnin
delsen pA land en sikkent blevet forstanr
ket af, at den til stadighed opstAn nyc
fenskvandsmiljocn fri for fodekonkum
renter og fjenden, som kan bcfolkes fra
den omgivende landjord. Det skete efter
-
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istidemne, da isen trak sig tilbage og ef
temlod nyc fenskvandsmiljoem Mar til ko
loniseming. Men det skete ogsA oven en
kontere Amrankke, nAn havvandede damme
opstod i vAde enge, og meandmemende
vandlob efterlod sig hesteskofonmede
soem i afsnonede Aslyngem. Ud oven de fy
siske besvannhighedem, den em fonbundet
med at koloniseme havet, kan indtmanng
ningen hem ydemligene vanskeliggores af,
at den altid ham vannet fodekonkummenter
og novdyr till stede. E eks. indeholdt havet allerede mange veitilpasscde artem af
bonsteorme, knebsdym, mushinger og
snegle, da de forste insektem opstod pA
landjorden for ca. 250 mihlionem Ar siden
og demeftem gradvist begyndtc at sprede
sig til Jordens fomskellige miljoen.
Insektenne em mepransentenet med fleme
grupper i fenskvand end pA landjonden.
Dognfluer, guldsmede, shorvingen og
vAnfluen en sAdanne pmimanme fenskvands
gruppen. Insekterne undemstreger den intime kontakt mellem femskvand og land
jonden ved, at de fleste antem ham ang og
lanvem i vand, mens de voksne, flyvende
insektem spredem og pammem sig pA land.
Nogie insektgruppem sAsom dognfluenne
lever kun fA dage pA land uden ovenho
vedet at tage fode til sig. Andre insekt
gruppen sAsom vAnfluer mummer til gen
ganid antem, der lever op til 4-5 mAneder
pA land, og i den tid blot andem hidt nek
tam. Atten andre insektgnuppem sAsom
guldsmede lever 1-2 mAnedem pA land
som aktive movdym.

Ferskvandsfiskene
Antallet af femskvandfiskeamten en meget
stont pA vemdensplan ca. 10.000, hvilket
hannger sammen med fenskvandsomrA
demnes opsplittede karaktem, som giver
mulighed for udviMing af selvstanndige
arter i afgrannsede soer og flodsystemem
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med en tilstnankkelig hoj alder pA mel
hem hundmede tusinde og fleme mihlioner
An. Dc mest kendte eksemplem em de fleme
hundrede endemiske dvs. findes kun
dette ene sted cichiideamtem i Mahawi
og Victomia-soemne i østafmika, men den
en andre eksempien pA mange selvstann
dige artem i gamie soem og vandlob. Til
sammenligning en den 15.000 kcndte amten af havfisk, selv om havet em meget
stomme og dybeme. I havet em den i snit 1 fi
skeant for hver 100.000 km3 vand, mens
den i ferskvand i snit cm 1 fiskeant for
hven 15 km3 vand.
Dc fleste soen i Nondeumopa bar en
lay alder pA 13.000 An. Dc ham ikke ud
viMet selvstanndige fiskeanten, men den em
nogie pA vej. Det ganider fommodenthig
de sanrhige typer momfer af belt, som
hcnholdsvis lever ved overfiaden svan
vehelt og ved bunden bundheht i stone
dybe soem i udlandet, og hvis forpiant
fling en isolenet fra hinanden i tid og
rum. Helten ham ogsA siden istiden givet
ophav till den sanmlige form, snanbhen,
som lever i VidAen og det nannliggende
Vadehav. I stone subamktiske soen som
Thingvallasoen pA Island lever den kun
fjeldormed, men den optrandem till gen
ganld i fine forskehlige vehafgnannsede
momfen, som vamiemer i stomnelse, fode
vaig, opholdssted og udseende figur
13.1. Dc fire former antages at vanre pA
vej til at udvikhe sig til seivstanndige anten. Den em nogen uenighed om, hvon
hurtigt denne antsdannehse kan foregA,
og hvad den kmanves for at definere selv
stanndige artem. Nogle mener, at amtsdan
nelsen kan foregA pA nogie titusinde Ar,
mens andre menem, det tager 0,5-2 mil
hioner Am.
Man bar ikke systematisk sammen
stillet antallet af fiskeantem fma soen for at
fA et billede af betydningen af sostomnel

Biotogisk mangfotdighed I seer og damme

5cm

Figur 13.1. Der lever kun n tiskeart, fjebdorred, I Thingvallavatn i Island. III gen
gld torekommer den i tire forskelbige morfer racer, som har torskebbig storrelse,
mundopbygning, tarve, bevested, gydested og fodevalg. Fra toppen: 1 bible morftra
bredzone, 2 stor morffra bredzonen, 3 solvgbinsende planktonspisende morffra de
frie vandmasser og 4 stor rovfiskmort. Efter Jonassón 1992.
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Figur 1 3.2. Antablet at tiskearter som tunktion at vandsystemers oplandsareal ver
den over. Etter Groomebridge og Jenkins 1998.
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Breddegrader fra a-kvator
Figur 1 3.3. Artsantallet I de enkelte vandsystemer er vurderet I torhold til det forven
tede artsantal ud fra gennemsnitslinien I figur 13.2, hvis akser benytter naturlige bo
garitmer. NSr denne afvigelse deretter atbildes athngig at vandsystemets beliggen
hed I forhold til kvator, fremgSr det, at der er flere arter ved kvator og frre arter
langt fra kvator I forhold tib det forventede gennemsnitsantal, hvis beliggenheden
var uden betydning. Et tab p5 1 svarer tib 2,3 gange flere arter end forventet, og -1
svarer til 2,3 gange fwrre arter end forventet, Efter Groomebridge og Jenkins 1998.
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sen og behiggenheden i fomskchhige klima
ten. Men denne information findes for
en nankke flodsystemer, og monstrenc en
sikkent de samme for soenne, som ofte em
tilknyttct flodsystemem. Artsantallet sti
gem i takt med flodsystememnes stommelse
enten mAlt i samlet vandvolumen, i af
stnomningsarcal ellen i vandforing ved
udlobet figun 13.2. Nogle af de storste
flodsystemer ham afstromningsarealem pA
3 millioner km2 og mummer i snit 250
artem, mens andres cm pA 150 km2 og i
snit kun mummer 10 arter.
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Antallet af ferskvandsfiskearter em
ogsA meget athanngigt af vandsystemem
nes beliggenhed pA Jorden og omnAder
nes udvikhingshistonic. Antsantallet fal
den sAledes systematisk mcd afstandcn
fra }Ekvator figur 13.3. I Donau og
Volga lever 50-70 fiskeartem, mens den i
afrikanske vandlob af sammc storrelse
lever 200-400 arter. SA analogt med dette
monster kan vi forvente at finde flene fi
skearten i stone end i smA soer, og gamle
tropiske soem mummer mange ficre anter
end unge tempererede soem.

Artsrige og artsfattige danske søer
Den cm tre forhold, som en meget afgo
rende for antsnigdommcn i soen og pA
land nemlig: arcalet, habitatvariationcn
dvs. antahlet af forskelhige levesteder og
udviklingshistonicn. Vi han allerede
nanvnt udviMingshistonicns betydning
for artsmigdommen i Danmark og Eu
ropa i fombindelse med amtsuddoen un
der istidenne og genindvandming mehlem
istidemne. Det en denne udviMingshisto
ne, som sammen med Mimact og jord
bunden bestemmer den sAkaldte regio
nale artsrigdom, altsA hvor mange arter,
den i alt lever i Nondeuropa og i Dan
mark. Ud af den pulje bcfolkem artemne
sA i forskelhig grad dc iokale miljoer, hvis
lokale artsrigdom sA i sannhig hoj grad me
gulenes af arealet, habitatvaniationen og
miljoforholdene i ovnigt.
Arcalet pAvirker isanr artsrigdommen
pA to mAden. Med et oget areal bhiver den
mulighed for, at den findes flene indivi
den. Flene individer oger chancen for at
mode flere arten. Et stort aneal given ogsA
ogede chancer for mndvandming og over
levelse, hvonimod et hille areal ikke kan

undenstotte net mange individen, hvorfor
den en stomne misiko for, at en given art
fonsvinder. Hvis en stor so f. eks. giver
levemulighedem for i snit 10 ynglepar af
en fugleart, mens en 10 gange mindre so
i snit kun giver levemulighedem for 1
ynglepam, sA vil den vanne smA chancer
for, at arten forsvindcr i den stone so
pga. tihfanldige svingninger i bestanden
forArsaget af f. eks. vejr og vind, mens
den em store chancer for, at det vil ske i
den hille so.
Anealet ham ogsA en direkte indflydeh
se pA fomskelhigheden aflevestedemne
habitatvaniationen, som stiger med
arealet. I en hille havvandet so cm den ret
ensartede levevilkAr, mens en stor dyb so
ham langt storne variation mellem be
skyttede og eksponercde miijocr pA lart
vand, og den mummer sknannten med en
sannlig fauna og dybe afsnit, hvor kun de
sanmligt tilpassede arter kan overleve.
Hvis man derfom vil vurdere artsantalhets
athanngighed af arealet ellen habitatva
niationen hver for sig, mA man sammen
higne et stort antal soer af forskelhig stom
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Boks 13.1. Artsantallet og søarealet for
undervandsplanter
Analyser af undemvandsplanten i dan
ske soem visem, at amtsantallet 5 stigen i
takt med areahet A eftem fommben:
S

=

b AZ

=

log S

=

log b+ z log A

PA ioganitmiske aksen foigem sammen
hanngen en ret linie mcd hehdningen z.
For undervandspiantemne i danske soem
liggem z-vanndien pA ca. 0,1, men artsan
tallet fra de enkeite socm vanienem bety
deligt omkning linien, hvilket under
stregem, at andre fonhold end soamealet
pAvirkem plantemnes artsantal figum
13.4.
Anahysemne visen ogsA, at den vokser
flene anten i kaiknige, abkahiske soen med

* middeidybde 0,0 - 2,0 m

o

o middeidybde 2,0 - 15,0 m

0

15
0

0
0
0

0.
‘0
,

i1b

10

0

0

0
OOSS
SO

>

29

0

o

5

0
S
*

0

20

0

*

SOS
OS

40

60

80

100

Klorofyl0 b°9 IAntallet at vandskudsplantearter er storre i
klarvandede, dybe soer end i klare, lawan
dede soer. Artsantallet er lavt i ukbart vand
med mange planktonalger. EfterVestergaard
1998.
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neutral pH end i kabkfattilge, hav-alka
hiske soen med hay pH. Antsantabbet fal
den mankant med oget nanmingsnigdom
og uldant vand i soenne, fondi vegeta
tionen indsknenkes til lavt vand figu
men. Sodybden ham en tilsvamende ne
gativ effekt. Hvis vandphantemne ito
lige stone soen voksen til samme dybde
f.cks. 3 m, vil de kunne ckekke hehe
sobunden i en so, som maksimalt en 3
m dyb, mens de kun vii dankke en hihle
del af bunden taet ved bredden, hvis
soen ham stejie undersoiske sknannter
og en 30 m dyb. Det vegetationsdankke
de areal pA sobunden, som en vigtigt
for amtsantallet af undenvandsphanter,
vii demfom bAde vemet pAvinket af soens
ovenfladeameal, vandets sigtdybde og
middeldybden.
I en gruppe pA 50 alkaliske danske
soem mere end 0,1 mihiankvivalent/hi
ten nAede Vestengaand og Sand-Jensen
2000b ved fomskeliige computenbe
megningen fnem til, at folgende fonmei
bedst beskrev sammenhtengen mellem
amtsantal 5, in em den natumhige ioga
mitme, soareal km2, middeldybde
m, sigtdybde m, pH og alkaiinitet
mihiiankvivalent/iiten:
ln S

=

0,62 Sigtdybde

-

0,24 Dybde

Hvis soemne heneftem bhev anahyseret i
tre gmuppen, I: sigtdybde mindre end
1,5 m, II: sigtdybde 1,5 2,5 m, og III:
sigtdybde mere end 2,5 m, van den
bedste statistiske beskmivelse:
-

-

hn S = 0,86 in Sigtdybde 0,18
Dybde + 2,7
II: in S = 0,17 hn Areal 0,42 pH + 5,7
III: in S = 0,21 in Sigtdybde 0,06
Dybde + 0,12 ln Ameal + 2,4
Hemaf fmemgAm det, at artsantallet stiger
med sigtdybden, pA nann i gruppe II,
hvon sigtdybden i forvejen vaniener
meget hidt. Man sen ogsA den positive
effekt af ameahet og den negative effekt
af dybden. Det genereihe monster em
demfom, at amtsantahlet af undenvands
I:

-

-

-

relse, dybde my. for dermed at sikme en
ston forskehlighed i begge forhold og en
mulighed for, at forholdene til dels van
emer uathanngigt af hinanden. Det sikres
f. eks. ved at studere bAde lavvandede og
dybe soer af meget forskelhig stomreise.
SAdanne studier em manrkehigt nok
ikke gennemfort.
-

-

Sammenhaeng mellem artsantal
og søareal
Amtsantallet stiger ikke proportionalt
med soarealet. Stigningstakten en meget
mindre. Det em till genganld almindeligt,
at antsantalhet stiger hineanrt med anealet,
nAn begge afbihdes pA logamitmiske akser
boks 13.1. Stigningtakten em ikke pA
1,0, men higger denimod ofte mellem
0,05 ogo,40 figur 11.12.Vedcn lay
stigningstakt pA 0,05 vii en lO-dobhing af
soarcaict i gennemsnit oge artsantallet
mcd blot 12 %, mens en 100-dobhing af
soarealet i gennemsnit vil oge artsantal
let med 26 %. Det en situationen for an
tallet af vidtudbrcdte plantcplanktonam
ten og dyneplanktonamten, den sAledes fo
rekommen med nansten samme artsantal
i smA og store soer.

..-.
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planter stigem med det vegetationsdank
kede ameal i soer, men det stigen isanr
meget kraftigt med sigtdybden. Hoj
sigtdybde betydem nemhig, at antemne
kan vanne udbmedt til stone dybden og
flene antem kan aflose hinanden fra havt
til dybt vand. SA med det samme vege
tationschekkede ameab i to soem, vokser
den mange fleme undenvandsartem i en
hille so, hvom dybdeudbnedelsen em stom
end i en stomne so, hvor dybdeudbre
delsen em minge.

Hos undervandsplanter i Danmank
ellen Skandinavien stiger artsantahlet
med oget soareal igen afbildet pA loga
mitmiske akser mcd en stigningstakt pA
0,10, hvilket svarer til, at en lO-dobhing
af soarealet i gennemsnit oger artsantal
let med 26 %, mens en 100-dobling oger
det med 58 % figum 13.4. Dette mon
ster forudsanttem, at soemnes vand en no
genlunde hige kiant.
Dc arten, den forst og fremmest bliver
meget talmigeme med oget sostommelse, en
arter med snanvre udbredelsesmonstne
og store arealknav sAsom mushinger,
knebs, fisk og fugle. For fiskenes ved
kommende ham fleme amemikanske un
dersogelser vist stigningstaktem pA mel1cm 0,2 og 0,4 svarcnde til henholdsvis
58 %og 151% flenearterveden 10dobling af soarealet.
Hvis man sammenstillem danske tal
vil man sikkcrt finde, at store dybe soer
indeholder omtnent 3 gange sA mange
fiskearter som smA, dybe soen med et
100 gange mindrc areal, hvilket svarer
til en logaritmisk stigningstakt pA 0,24.
Konknet vil det indebanre, at en so pA 5
hektar mummer 5-7 fiskeanter, mens en

285

Soc

eskyl

‘

0

0

1

0
COO
C

10

.00

00

102

10

1

10

100

Soareal km2
Figur 13.4. Antallet at undervandsplantearter
i danske soer stiger med oget areal, men stig
ningstakten er ret beskeden. Dc 82 undersogte
soer blev opdelt i 8 storrelsesgrupper, hvis gen
nemsnit og standardafvigelser blev beregnet.
Etter Vestergaard 1998.

so pA 500 hektar mummer 15-20 fiske
arten.
Billedet en formodenligt nogenlunde
det samme for fuglenes vcdkommende,
men ogsA her savnem man storre, syste
matiske sammenstillinger. En mindre
sammenstilling af tai fra danske damme

viser imidlertid en ston stigningstakt i
antallet af ynglefuglearter med oget are
al figur 9.4. Denne stigningstakt scm ud
til at bhive mindre, nAn vi kommer op i
egenthige sostonrelser pA adskilhige hek
tam. E eks. yngler i snit 9 arter af vand
fugle i den 45 hektam store Manibo Nor
meso, mens den 957 ha stone Manibo
Sonderso, som en forbundet med Nomre
so, mummer 19 arter. Antahhet af fugleam
ten i Sonderso en 2,1 i fonhold til antallet
i Nomreso, mens forhoidet meilem area
hemne en 21. Den takt, hvoni artsantallet
stigem med ancalets stomnelse, cm 0,25 pA
loganitmiske akser.
NAn man fAn mulighed for mere sy
stematiske undersogelser, vii det vanre
hensigtsmanssigt at vundere sammen
hanngene mellem individtah, artsantah og
soernes arcal, omkreds og dybdeforhold.
For fuglenes vedkommende stiger mdi
vidtallet nemhig meget stanrkcre med soens omkneds end med dens areal, da
mange arten en tant knyttet till bredzonen.
Denne sammenhanng ganhdcm ogsA for
mange smAdyn og fisk, hyis amtsantal em
meget stomre i den vanicrede bredzone
end pA den ensantede banbund.

Truede ferskvandsarter
For at besknivc artemnes status og misiko
for uddoen opstihicr man nodlister. Dc
opdelcr arterne i fire kategonier, nemhig
uddode, akut truede, truede og sjanldne.
Ved en fortsat tilbagegang i natunomnA
demnes antal og kvalitet vil stadigt flere
truede artenuddo, og truede arter vil
bhive akut truede, mens sjanhdne anten vil
skifte status till truede artem. Ved at folge
udviMingen over tid kan man regne pA
udviMingsfonlobet og estimene gennem
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snittene for den procentvise Arhige uddo
en og den forventede levetild for uddoen.
Det em arter mcd de mest lokale ud
bredelsen og de mindstc individtah pm.
arealenhed, som bar den storste nisiko
for at uddo. Hentil homer bl. a. padder,
fisk, knebs og musbingem fra fcnskvand; af
de amenikanske arter tilbonende disse
fine grupper findes f. eks. henholdsvis 28
%, 34 %, 65 % og 73 % pA den amen
kanske rodliste.

3 ogisk mangto dioneri

Intemnationait ham man det mest a
jourfonte ovemblik over tilstanden for fi
skenes vedkommende. Man bar sAledes
kendskab til, at 80 fiskearter en uddode i
lobet af de sidste 100 An. Udsantning af
Nilabonre i Victoniasoen udryddede sanr
higt mange endemiske anter i 1980’emnc.
UpAagtet en den fommodenthig forsvundet
endnu flene fiskeanten fra regnskovs
vandiob i forbindelse med skovrydning.
I nansten alle lande em den en stor pro
centdcl 4-35 % af truede femskvands
fisk Groomebnidge og Jenkins 1998.

Truede danske arter
En meget stor dcl 20-55 % af artemne i
de onganismegmuppen, man ham under
sogt i Danmark, findes pA den danske
rodhiste tabel 13.2. Men de undersogte
gruppen borer ogsA til de mest truede
bhandt ferskvandsomganismemne. Dc fle
ste miknoskopiske anter em ikkc under
sogt og em belier ikke i famezonen. For de
danske ferskvandsanter som helhed em
proccntdclen af truede artem derfor bety
dcligt laveme.
I dammene em det isanr paddemne, in
sektemnc og biomsterplantemne, som en

Organ ismer
Dog nfluer
Sborvinger
Gu bdsmede
V5rfluer
Kvgmyg
Padder
Fisk
Karplanter I vandlob
Karplanter I soer

Samlet antal
42
25
50
168
24
14
38
44
71

so

u

r

a rime

nisikogruppen men det skal bcmanrkes,
at kun fA andre grupper em undensogt
og med pA listen. Selv de mindst true
de padder som skrubtudse og lille vand
salamander cm fonsvundet fra ca. 40 % af
denes levesteder, mens de mest truede amten som lovfro og logfro em forsvundet
fra ca. 90 % af demes levesteden i penio
den fra 1940 til 1980’emnc. Denne for
svinden han vannet gradvist accelerenen
de. I 1980’enne halveredes antallet af he
vesteden hvemt femte Am. Denne udviMing
cm fomst blevet vendt i 1990’emnc, da man
begyndte at pleje og genskabe dammene.
Bhandt Danmarks 14 paddeanter cm 5
pA rodlisten for 1997 Stoltze og Pihi
1998. Bjergsalamanderens udbredclsc i
Danmark em gAct frem fra ca. 50 damme
i 1988 til 183 i 1996. Lovfnocn havde
4.000 banner i 338 damme i 1991 mod
9.500 banner i 641 damme i 1996. I beg
ge tilfanldc skyldes fremgangen en kon
centrenet plejeindsats. Klokkefroen en
den sjanldneste paddeart i Danmark, og
den en akut truet. 11988 fandtcs den
1.000 dyr fordelt pA 8 lokahitetem, mens
den i 1996 fandtes 2.000 dym pA 9 hokahi
teter. Vi ham ifolge Bemn-Konventionen
-

Antal pi rodlisten

Rødliste/total, %

20
10

48
40

21

42

54
7
5
15
17
23

32
29
36
39
38
32

label 13.2. Danske arter p5 rodlisten blandt de vigtigste grupper at ferskvandsorganismer. Data fra
Stoltze og PihI 1998. Karplanterne ervurderet at Sand-Jensen upubl..
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ceskyttet naturtype

Forekomst

Antal arter

Hoj mere end 20 %

Meblem 4-20

---.-__._.--

%

Lay mindre end 4 Sb

16

-

Eksempel

Hyppighed,

Borstebbadet vandaks v
Hjertebladet vandaks v

50
39

Vandpest v
Aks-tusindblad v
Butbladet vandaks v
Kredsbladet vandranunkel v
Kruset vandaks v
Liden sly r
Strandbo r

39
38
37
38
38
38
38

Lay kogleaks r
Vandpeber-bkarve r
Liden blrerod v
Kortsporet blrerod v
Krebsekbo v
Langstilket vandaks v
Stor najade v

3,7
3,7
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2

Sybblad r
Vandranke v

1,2
1,2

%

44
46

label 13.3. Artsantallet at undervandsplanter med hoj, melbem og lay hyppighed I 83 danske soer. Ek
sempler p5 abmindebige og sjldne vandskudsplanter v og rosétplanter r. Efter Vestergaard og SandJensen 2000a.

en sannhig fonphigtigelse til at passe pA anten som gnonbmoget tudse, Mokkefro,
lovfro, spidssnudet fro, stom vandsala
mandem og stnandtudse.
Dammene indeholder ogsA en nankke
arter biandt guldsmedc, hvimvleme, roy
tanger, vandkaive og vandkanmen, som tid
higere van almindehige, men nu em sjanhd
ne. En dcl antem en nodlistede. F. eks. em
bred vandkalv og lys skivevandkalv akut
truede og opfort i EU’s Habitatdirektiv,
som foneskniven en sanmhig beskyttelse af
levestedenne.
Soemne indeholden en nankke anten af
knansnAhalger og blomstenplanten, som
em blevet meget sjanldne i Danmark pga.
eutmofiening og udskygning. KransnAlai
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ger em fomsvundet fra de fleste vokseste
den i soenne, men man ham ikke en samlet oversigt oven gruppens omkning 40
anter i Danmark. I England en 10 krans
nAlalgearter opfort pA den nationale
nodhiste, og gmuppen anses for at mdc
holde de mest truede alger i landet oven
hovedet. I Danmark og det ovmige Eu
ropa en bilbedet det samme.
I en sammenstilhing af blomsterplan
temnes fomekomst i 83 danske vegeta
tionsnige soen fomekom ca. 20 anter i blot
1 ellen 2 afsoemne tabcl 13.3.Afde
sjanhdne arter kan nanvnes: flydende kog
leaks, vandnanke, sybblad, almindelig og
stor vandkrans, lille og ston najade, hAmfin, hangstilket, rodhig, spidsbladet og

-

tant vandaks. Eutnofieningen ham decime
met sAvel mosetplantem som smA spinMe
vandskudspianten. Begge typen en dAmli
gene till at konkumnene end stomme, hum
tigtvoksende typen og iii at vokse op i
vandsojlen og udnytte lyset nanm ovemfia
den i de uMare soen. Det em vanmd at be
mkerke, at mange anten, som em blevet

.-

.

Biobog sk manqfotiiiqhed seer og damme

meget sjanldne i Danmank, ham oplevet
den samme udviMing i det ovnige Eu
ropa; visse dde af Finland, Norge og
Svenige undtaget. Demes ovenlevelse som
europaniske artem em derfon tmuet, og for
artem som flodMaseskanmm og vandranke,
den kun vokser i Europa, ganlder det den
globale ovenlevelse.

Danske ansvarsarter
Danmank huser ingen endemiske fersk
vandsartem, men den en ikke desto mm
dre en hang nankke anter, som vi ham et
sanrhigt ansvam for at sikre i fremtiden. I
Danmank regnes en ant som ansvamsamt,
bvis mindst 20 % af dens samlede bestand pA Jorden pA et ellen andet tids
punkt opholden sig i landet enten
ynglende ellen pA trank. Meget sjanldne
artem pA Jorden betragtes ogsA som an
svarsamtem, hvis de findes i landet.
Danske ansvamsamter i fenskvand, som
samtidigt en pA rodlisten, omfatten pille
drager, vandranke og flodkiaseskannm.
Forstnanvnte ant voksem i nanningsfattige
-

klitsoen, mens de to sidste isanm vokser i
vandlob. Blandt fcrskvandsinsekten findes 4 ansvarsamtem, hvomaf vandkaiven
Aga bus clypealis lever i stillestAende
vand. Hos fiskene em snanblcn en sanmlig
ansvamsart, hos fuglene ganhden det hvin

and, pibeand og spidsand og blandt pat
tedyrene damflagermus.
Ud oven ansvarsartemne optmander en

nankke ydemhigere arter, som em optaget pA
den europaniske rodhiste og i EU’s habi
tatdirektiv. Hos guldsmedene ganlder det
f. eks. Akandekanmguldsmed, stom kann

guldsmed og gron mosaikguldsmed.

Sarligt vaerdifulde søtyper
Danmark mummer sotypcn, som em af
sanrhig ston betydning bAde eunopanisk og
intemnationalt, fordi de ham et sanmlig
vanmdifuldt sjanldent plante- og dyrehiv,

ellen fordi demes tilstand kan dokumen
tends godt pga. omfattende studier og
demfon kan fungeme som reference for
soen, som i rehativt ninge omfang en pA
virket af menneskelig aktivitet.
Den ene type omfatter de smA, nan
ningsfattige hobehiesoen i Midt- og Nond

jylland, som forst og fremmest em karak
temiseret af en tant undervandsvegetation
af smA mosetplanter som tvepibet lobelie,

hiden siv, liden ulvefod, sekshannet bank
anve, stnandbo, sylbiad samt guigmon og
sortgnon brasenfode. Dc fleste tilsvaren
de soem i Belgien, Holland og TysMand
ham mistet undervandsvcgctationen pga.
eutrofiening. Mange af de nanvnte moset
planteanter findes i soer i det ovmige
Skandinavien, men ingen af disse soer
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Figur 13.5. Dc nwringsfattige bobebiesoer er blevet meget sjldne I Danmark og er
nsten helt forsvundet I Belgien, Holland og Tyskland. Soerne har et enest5ende plan
te- og dyreliv, og flere er fredede. III hojre tvepibet bobelie. Foto Finn Pedersen.

ham den tantte banltedannede vegetation,
som man stiadig kan opleve i et fAtal af
danskc soem, mens nesten af dem en ble
vet odelagt af for ston landbrugspAvirk
fling og uforstandig adfanrd.
Dc fA, uforumenede danske lobeliesoem
bar en sanrhig status, fondi de cm blandt de
eneste danske og eunopaniske soen, hvis
tihstand kan fungene som refemencetil
stand for nogenlunde uforurenet vand.
Dc em eksemphen pA en okologisk til
stand, hvor undervandsplantenne en sanr
ligt vigtige i soens omsantning, og de
mummer arter med enestAcnde tilpas
finger og en bemanrkelsesvanrdig okolo
gi. Dc danske studier af lobelicsoer ham
en frcmtrandcnde plads i de himnologiske
og okologiske lanrebogen figur 13.5.
Det kniber desvannre med konsekvent
at gnibe md over for uhensigtsmanssige
og skadelige pAvirkninger af de vel blot
ca. 20 fine lobehiesoer, som landet stadig
mummer. I mange An kunne man se pA det
samme moddingsaflob ved Hampen So,
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som cm handets stonste lobehieso. I Skann
So nu voldsomt pAvirket han man
vanret hannge om at forsoge at opnA kon
trol mcd aflob fra gArde. I SkAnso ham
man tillladt oprettelse af put and take
fiskemi. Ved Grane Langso og Ranvso van
den i mange Ar ikke kontrol mcd ncdsiv
ningen fra marker med intensiv gylle
spredning, fordi det ikke i fomnodent
omfang indgAn i lovgivningen, at man
kan langge restniktioncn pA handbrugs
driften, selv om den foregAr tant pA frede
de soem. I Posso og Rode So blev den i
1 960’emne- 1 970’emne etablenet andehuse
og andefodning med odelanggehse af mil
jotilstanden till folge. I samme periode
fik Danmarks dengang storste lobehieso,
Hostrup So, det endelige dodstod.
Den anden hojt kiassificerede sotype
omfatten de store, dybe kahkrige soem
som Esrum So, Funeso, Hald So, Knud
So, Mosso, Nons So, Ravn So og Tystrup
So. Dc ham tidligere rummet en rig un
dervandsvegetation af blomstemplanter
-

-

H - ioq

og kransnAlalgem. Den em gjort betydehige
anstrengelser for at mindske nanningstil
forshen till de fleste af disse soer. Viborg
Amt bar udvist sannlig stom konsekvcns
for at bedre tilstanden i Hald So, som
ligger i det cnestAende natunomrAde i
Dollemup Bakker. Man ham sAiedes med
statshig stotte opkobt og nedlagt 4 dam
brug, som tidhigere udhedtc stone fosfon
manngdcm till Hald So.
Esmum So em Danmarks mest vandni
ge so og en af de allerhojest pnioniterede.
Man bar da ogsA afskArct alt spildevan
det till soen, men man ham udvist mindme
konsekvcns over for handbrugspAvink
finger, som cm sanmhigt belastende, fordi
Esrum So en kvanhstofbegrannset.
Denne situation en meget betegnende
for landsbilledet. Stannkt forunenede soer
ham fAct renset spildevandet og ham fAct
Marere vand. Men det kniber med at
fastholde kvaliteten i de fA nanningsfatti
ge soer og at fA fometaget de sidstc nod
vendige indgrcb for at lofte kvalitcten i
de soem, den allemede ham fAct det bedme.
For flere af de fA overlevende nanmings
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fattige, blA soems vedkommende em det en
bctingclse for ovemlevelsen, at man be
grannsen belastningen fra landbrugsdnift,
skovdmift, dambrug, spredte husstande
og odelanggende pnivat foretagsomhed.
Til den sidstnanvnte type af ubetannk
somhed kan nanvnes kneaturvanding og
hestebadning i de blA hedesoer, fodning
af udsatte fisk og annder samt mange
menneskers badning.
Den em denfom behov for en mAlnettet
indsats med skannpede rcstniktionen i de
sooplande, hvor soerne allerede ham sann
hige kvahitetcn ellen kan opnA dem i frem
tiden. Den sannlige indsats kan omfatte:
hoje nenseknav til spildevandet, afskan
ring af alt spildevand inMusisrt det fra
spredt bebyggelse, meduktion af ellen stop
for godningstillfomsel, forbud mod jond
behandhing og dynkning i hele ellen dde
af oplandet og etablening af stabih, na
turlig vegetation i soens omgivelsen.
Hvis man ikkc vil den sannhigc indsats,
forsvinden de nanningsfattige soer med
sjanldne nojsomhedsanter fuldstanndigt
fra Danmank.
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Sti kordsreg ister
Registret omfatter bade artsnavne og begreber fra samtlige bogens kapitler. Et sidetal skrevet med fed
skrift henviser til en soerlig udforlig omtale af stikordet. Et sidetal i kursiv henviser til en figur af stikordet.
A
Aborre’ 182, 183, 184, 186
dybdeprference’ 223
Aëdes communis’ 233
Aflangbladet vandaks’ 169
Afvanding’ 99
Aga bus clypealis. 289
Aks-tusindblad’ 60, 169
dybdeudbredelse’ 266
Algeopblomstring’ 52
Algepigmenter, betydning for
lyssvoekkelse. 45
Alger. 119
artsantal ‘ 278
beskyttelse imod groesning’
148
giftige’ 123
plankton-’ 113
Alkahinitet, vands’ 33
Almindehig kildemos, dybdeud
bredelse’ 266
Almindelig vandpest, dybdeud
bredelse ‘ 266
Alsonderup Enge ‘ 24
fuglei. 195
Aluminiummineraler’ 31
Amazonas, fisk i 181
Ammoniak’ 30
KnudSo’264
Ammoniakforgiftning’ 35
Amoeba proteus’ 139
Amebe’ 241
Anabaena’ 120, 122
Anatoxin’ 123
Andemad’ 160
liden’ 160, 169
stor’ 160
tyk’ 160
Andeopdrt’ 160, 213

nringsbelastning fra ‘ 215
Ankistrodesmus’ 120, 223
Ansyarsarter’ 289
Antoinette, Marie’ 86
Anuraea aculeata’ 141
Aphanizomenon’ 120
Arcella 241
Areal, betydning for biodiversitet
283
Arealgroense for beskyttelse’ 22
Arreskov So
fiskebiomasse’ 272
fosforindhold’ 272
planktonmsvngde ‘ 273
sigtdybde ‘ 273
udvikling’ 272
undervandsplanter’ 273
Arrese ‘ 23, 57, 116
dannelse’ 59
eutrofiering’ 68
fiskearter’ 182
fiskeri’ 189
tilsanding’ 98
vegetationsudvikling’ 60
Sleopgang’ 191
Arresodal sluse’ 98
Arresokanal’ 59
Artsantal’ 121, 278
fisk’ 181
soarealets betydning for’ 285
undervandsplanter’ 284
Artsrigdom, bestemmende fak
torer’ 283
Asmild’ 82
Asplancha’ 140
Asterionella’ 120
Asterionelleformosa’ 140
Atlasundersegelse’ 210
Atlingand’ 25

antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Atmosfureprocesser’ 30
Attheya’ 120
B
Bagsluse’ 79
Bakterier’ 151, 152
aktivitet’ 114, 153
antal’ 114, 153
planktoniske’ 113
Barbund, dyrehiv’ 173
Baroktid’ 83
Base, definition’ 30
Begrovnsende novringsstoffer’
37,38
Beskyttelse
arealgroense for’ 22
imod griesning’ 148
imod rovdyr’ 145, 147, 151
Bestandsndringer
fugle’ 198, 204
rovfisk’ 188
Bikarbonat ‘ 29, 31
omstning’ 32
Biller’ 249, Se ogsS de enkelte ar
ter
Biodiversitet’ Se artsrigdom 0
biologisk mangfoldighed
Biologisk entrepenor’ 155
Biologisk mangfoldighed’ 277
Biomanipulation’ 226, 263, 271,
274
Birkes’ 63
Birkso’ 81
Bjergand, antal ynglepar’ 197
Bjergsalamander’ 26
status’ 287
Bladbille’ 172, 173
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Bhadgrent’ 122
Bladlopper’ 172
Bladlus’ 172
Bladmosser, artsantal’ 121
Blegedam’ 92, 93
BhisgSs, antal ynglepar’ 197
Bhishene’ 196,205
antal’ 197. 248
bestandsudvikhing. 206, 208
Blomsterplanter. 121, 161
artsantal’ 121
BlSgrenalger’ 119, 120, 121
artsantal’ 121
degnvandring’ 125
farve ‘ 46
kvlstoffiksering’ 125
BlSmusling. 115
Borremose, borganlg’ 74, 75
Bosmina’ 36, 142
Bosmina coregoni 142
Bosoettelser, spor efter 73
Brabrand So
eutroflering’ 68
fugle’ 195
restaurering’ 269
Brachionuspala’ 141
BramgSs, antal ynglepar’ 197
Branddam’ 103
Brandslukning’ 91
Brasen’ 182, 183, 184, 187
dybdeproeference ‘ 223
Brasenfode
gulgren’ 68
sortgren ‘ 68
Bredbladet dunhammer’ 156
Bredzone
hivet p5’ 155, 177
samlet loengde’ 19
Bregentved’ 85
karpeproduktion ‘ 97
Bregner’ 121
artsantal’ 121
Brobyvoerk’ 101
Brune freer, andeopdrts indfly
delse p5’ 213
Brunkulslejer’ 36
Brunvandet so ‘ 40, 40
Brushane’ 25, 210
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Bryrup Langso’ 264
eutrofiering’ 68
fosforindhold’ 267
udvikling. 266
BrndegSrd So, eutrofiering’ 68
Broendingszone
dyrehiv’ 171
Bredemose Sund’ 59
Bund, omsoetning i 114
Bundhelt. 280
Bundorganismer’ 113
antal’ 114
position’ 114
Bundplanter
betydning for dyr 229
betydning for setilstand’ 228
Bundsedimenthukommelse’ 57,
106
Bundvandsiltning’ 270
Butsnudet fre ‘252, 253
Bybefolkning, udvikling . 41
Byding it 59
Bygholmvoerket’ 102
Boever’ 155
Berstebladet vandaks 60, 169
dybdeudbredelse . 266
Borsteorm’ 52, 176
BSdofferfund’ 74
G
Caenis moesta’ 172
Galmette, Gerard Pierre Antoine
de Bose de ha’ 86
Ganadagits, ynglebestand’ 208
Ceratium’ 120, 134
Geratium hirundinella’ 134
Ghaoborus crystallinus. 150
Ghaoborusflavicans. 150, 151
Ghaoborus obscuripes’ 150
Ghironomus anthracinus’ 58, 175
iltoptagelse’ 176
hivscyklus’ 178
va,kst’ 177

Chironomusplumosus’ 175, 176
Chiamydomonas’ 120
flercelledannelse’ 128
Chlamydomonas acidophila’ 36
Ghlorella’ 223
kolonidannelse 128

Ghlorococcale grenalger’ 127
Chromophyton rosanofli’ 239,
241
Chydorus sphaericus’ 142
Giliater’ 136, 241
beskyttelse mod rovdyr’ 139
Gistercienserordenen, vandmel
her’ 80
Glostridium’ 126
Glostridium perfringens’ 63
Goleps’ 241
Goleps hirtus’ 136
Gopepoditstadium’ 149
Coquillettidia richardii’ 237
Gosmarium’ 126
Gyanobakterier. 119
Cyclops’ 149
Gyclops insignis 149
D
Dafnier 142
beskyttelse imod rovdyr’

145, 147
bundplanters betydning’
229
evolution’ 144
filtreringsmekanisme. 118
grsning’ 145
Dam ‘ 231
antal’ 19
biologisk mangfoldighed.
277
definition . 231
dyreliv’ 243
etablering’ 26
fisk’ 248
fedekdelngde 247
gendannelse’ 110
genkolonisering’ 255
hyppighed’ 19
iltindhold 234
lysforhold’ 237
nyetablering’ 259
opstSen’ 11, 103, 231
planter i’ 160
pleje ‘ 258
sterrelse’ 19
temperatur’ 232
tilbagegang’ 105
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trusler 257
uddeen . 255
vandhinde’ 239
Dambrug’ 95
Damfiagermus ‘ 289
Damhusseen, Kebenhavns vand
forsyning. 82
Dammusling’ 115, 175
Engetved Se 174
Dammolle . 79
Damrokke 243
Damtsege 240
Dansemyg’ 36, 52, 171, 175
Dansemyg-samfund 176
Daphnia. 142
Daphnia cucullata’ 127, 142, 147
Daphnia galeatha. 150
Daphnia magna’ 273
Daphnia pulex’ 127, 273
Denitrifikation ‘ 38
Desmidiacéer 126, 129
Didinium nasutum’ 136
DiffusionS 50
Dinobryon’ 130
Dinobryon divergens 131
Dinoflagellater’ 119, 120, 133
artsantal 121
Diplozigafrequentissima’ 140
Dobbeltbekkasin ‘ 210
ynglebestand’ 209
Drikkevandsforsyning’ Se vand
forsyning

Drosselrersanger, ynglebestand’
209
Drosselsanger 25
Dueurt’ 156
litdden’ 169
Dunhammer’ 169
bredbladet’ 156
smalbladet’ 156
Dybde, seers
betydning for fisk 223
betydning for setilstand 222
Dyndpadderok. 169
Dyreplankton’ 113, 134
fordeling athngig afpreda
tion 146
fedediskrimination 150
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Dyriske svampe, betydning for
omstning 115
Degnflue’ 171, 172
Degnvandring, blitgrenalgers’
125
Derslundvrket’ 101
E
Egeskovsrydning’ 61
Ejlemade So . 86
Elkraftproduktion’ 101
Emdrup So, Kebenhavns vand
forsyning’ 82
Endemiske arter’ 289
Energiregnskab, Esrum So . 212
Engelsk haveanlg. 86
Engetved Se’ 174
Enkelt pindsvineknop’ 156
Ephemera vulgata’ 172
Epistylis. 136
Eskil, rkebiskop ‘ 76, 77
Esrum Kanal 97
Esrum So . 23, 31, 32, 179,290
bredzonens dyreliv’ 173
dyrenes dybdefordehing’ 173
energiregnskab ‘ 212
fiskarter 182
fiskeri 189
fugledage 211
fuglefordeling’ 211
fodenet ‘ 212
glykogenindhold’ 176
iltsvind’ 50
vandkemi’ 29
Eudiaptomus’ 149
Eudiaptomusgracilis’ 149
Eudorina’ 120
Euglena mutabilis’ 36
Euglena sanguinea’ 238, 239
Eukaryot’ 119, 119
Eunotiaexigua’36
Euplotes’ 241
Euplotes octocarinatus’ 139
Europseisk flodkrebs ‘ 250, 251
Eutrofiering. 61
nringsstoffer’ 37
udvikling. 67,69
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F
Farvenedtroengning, lys ‘44
Fereje . 243
Ferskvandsbiologiske Laborato
rium’ 64
Ferskvandsfisk
artsantal 280
Se ogsS fisk
Ferskvandsfiskeri’ 93
Ferskvandsinsekter, antal’ 279
Ferskvandstangloppe’ 171
Filso
afvanding’ 99
eutrofiering’ 68
Filtreringsmekanisme, dafnie’
118
Fimreorm 171
Fisk
antal’ 181
artsantal 280, 282
betydning i damme’ 249
biomanipulation ‘ 263, 271,
274
bundplanters betydning’
229
damme ‘ 243, 248
dybdefordehing 224
dybdens betydning’ 223
fangstudvikling 192
svemning 117
Fiskebiomasse
Arreskov So . 272
rovfisk’ 188
Fiskeded 53
FiskegSrde 95
Fiskehejre’ 196, 203
antal ynglepar. 197
ynglebestand’ 209
Fiskekiste 95
Fiskemester 94
Fiskeret’ 93
Fiskeri, udvikling 192
Fiskeriforpagter’ 95
Fiskeruse 94
Fiskedende fugle’ 199
Fiskeern 26
ynglebestand’ 209

Fjeldorred, Thingvahlavatn ‘ 281
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Fjordterne
antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Flagellater. 140
Flodklaseskoerm . 289
Flodkrebs ‘ 250, 251
kalkathngighed’ 31
Flodnerit’ 170, 171
Flodsanger’ 207
ynglebestand’ 209
Flydebladsplanter. 159, 160
artsantal’ 160
Flydende kogleaks’ 288
Forsumpning’ 98
Forsuring’ 69
Forurening’ 13
Fosfor
Arreskov So ‘ 272
begroensende faktor’ 37
betydning for eutrofiering’
37
Bryrup Langso ‘ 266
massebalance’ 221
omsoetning’ 38
tilferselsndringer ‘ 41
Fosforindhold
udvikling’ 69
udvikling i Knud So . 264
ved andeopdrt’ 213
Fosforkoncentration
forudsigelse af’ 221
planteplanktons betydning’
221

Fosfortilforsel
Furese . 64
Sellerod So 63
Fotisk zone ‘ 46
Fotosyntetiserende organismer,
artsantal ‘ 121
Fragilaria’ 120
Frederiksborg Slot’ 238
fiskegitrd’ 95
Frederiksborg Slotsse 62
Frederiksdal ‘ 64
Fredfisk’ 184
betydning for sotilstand’ 219
Fredning’ 110
Friis, Jergen 77
Frisluse’ 79
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Frobid 160
Freer ‘ 255
Fugle’ 195
artsantal ved damme ‘ 247
bestandsnedgange ‘ 207
bestandsndringer’ 204
betydning for nringsbelast
ning’ 215
damme’ 243
fedekoedebetydning’ 211
fodetype’ 208
nye arter ‘ 206
ynglebestande’ 208
Fuglebeskyttelsesomritde’ 22
Fuglebestande, udvikbing’ 198
Fugledage’ 211
Fuglse ‘ 260
Furealge’ 131
Furese ‘23,42, 64, 65, 66, 156,
199, 290
eutrofiering’ 68
tosforbalance ‘ 66
fosfortilforsel’ 64
planterangfelge’ 169
sigtdybde’ 64
Fureselaboratoriet’ 64
Fedekoede, antal led’ 225
Fodekoedehoengde ‘ 247
Fodekdemodel’ 226
Fedenet 224
antal fedekedeled’ 224
eksempel. 135
Esrum Se’ 212
Fedevalg
undersegelse at’ 227
G
Gadekoer’ 103, 104
Refs Vindinge’ 104
Galerucella nymphaea’ 173, 173
Galhvepse’ 172
Gammaruspulex’ 171
Gammel Tory vandkunst. 89
Gammeltorv springvand’ 89
Gedde’ 182, 183, 187
dybdeprference’ 223
Geddefiskeri 190
Gemene fisk’ 93
Genkolonisering’ 255

Gentofte So, Kebenhavns vand
forsyning’ 82
Gerris lacustris 240
Gift, alge-’ 123
Gisselfeld’ 86, 88, 96
karpeproduktion ‘ 97
Glanskapslet siv’ 36
Glasmyg’ 150, 151
beskyttelse imod rovdyr’ 151
Glenstrup Se’ 192

Glinsende vandaks’ 162, 169
dybdeudbredelse ‘ 266
Glorup’ 84, 85
Glorup solandskab’ 84
Glykogen, i Esrum So’ 176
Goldsluse 79
Gomphus vulgatissimus. 172, 244
Grane Langso ‘ 23, 31, 32,47, 70,
290

iltindhold ‘ 49
pH ‘48
pH-udvikhing’ 71
temperatur’ 49
vandkemi’ 29
Graphoderes sp. ‘ 236
Gravand
antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Gravballemanden 74
Grenet pindsvineknop’ 156
Grshoppesanger’ 206
Grenalger’ 36, 119, 120, 127
artsantal ‘ 121
chlorococcale 127
farve ‘ 46
grupper’ 129
Grenbenet rorhene, antal’ 197,
206, 208, 248
Grendalsiten’ 82

Gritand’ 205
antal ynglepar’ 197
bestandsudvikling’ 205
ynglebestand ‘ 208
Gritgits’ 196, 197, 205
bestandsudvikling’ 204
ynglebestand’ 208

Gritsten julekarpe 97
Gritstrubet lappedykker’ 196.
200

Hkore

antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Gudenso’ 81
ritstofindvinding’ 107
Gudenitens seer, fiskeri’ 189
Gul iris’ 156, 158, 169
Guh Skande’ 159, 169
Gulalger’ 119, 120,130
artsantal’ 121
Guldsmed’ 172,224
Gulgren brasenfede’ 68
Gulgronalger, artsantal 121
Gundsomagle So, eutrofiering’
68
Gurre’ 77, 78
Gurre So, eutrofiering’ 68
Gymnodinium’ 120, 134
Gyrinus 242
Gits, nringsbelastning’ 215
H
Habitatdirektiv’ 22, 288
Hald bispeborg’ 77,78
Hald So . 23, 77, 192, 290
restaurering’ 270
Hampen So’ 290
Handelsgodning, forbrugsudvik
hing’ 43
Harrestrup A. 82
Hartevrket’ 101, 102
Haunstrup’ 36

Haveanhg 86
dammei’83,85
Havgrs ‘ 60
Havorn’ 26, 195, 196, 207

ynglebestand’ 209
HGO, ‘Se bikarbonat
Hejrede So
eutrofiering’ 68
fugle’ 196
Helhige seerS 74
Helt’ 182, 280
Hehtling, dybdeprference’ 223
Herrefisk’ 93
Heterocyter’ 125
Hinge So, ritstofindvinding’ 107
Hjejle ‘ 210
Hjertebladet vandaks, dybdeud
bredelse ‘ 266

Hjuhdyr. 36, 140, 141
Hjoelpepigmenter’ 122

Iltindhohd, damme ‘ 234

Hohmegitrds Mose’ 74

Iltning. 270
Iltproduktion ‘ 51
Ihtpulje’ 51
Iltsvind’ 50
Iltsvindsperioder. 53
Infraredt lys ‘44
Insekter, artsantal 279
Iris’ 156, 158, 169
Isfugl, ynglebestand’ 209
Ishus’ 107

Holopedium gibberum’ 142, 143
Hork’ 182
dybdeprieference’ 223

Hornblad
dybdeudbredelse’ 266
tornfreet’ 169
Hornborga Sjön ‘ 267
Hovedopholdslinie, isens 57, 58
Hukommelse
bundsedimenters’ 57
soorganismers’ 57
Humussyrer. 35
Hundestejle
nipigget ‘ 248
trepigget’ 248
Husdyrhold’ 35
Hvid Skande’ 159
Hvileoeg

dafnier’ 143
hjuldyr’ 141
Hvinand’ 289
antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Hvirvellose dyr, artsantal’ 279
Hvirvler’ 242
overlevelse i damme. 255
Hyalotheca’ 126
Hyttefad’ 95
Hngesk’

35

Httemitge
antal ynglepar’ 197
ynglebestand . 208
Hoj sodgrs’ 156
Hejbro vandkunst 89
HojbySe’ 109
genopretning’ 108
Hitrdhed’ 31
Hitr-tusindbhad’ 169

Igle’ 171
Ihdvitben 78
Ilt 50
koncentration’ 50
transporthastighed’ 50

Ihtforbrug’ 51

hltkoncentration, yands’ 50

hsksehder’ 107

Istid 31,57

Jarmers Tarn’ 83
Jernmineraler. 31

Jernsulfider’ 35
Jomfrufodsel
dafnier’ 143
hjuldyr’ 140
Jordbund’ 31
Jordbundstype’ 217
JuelSe’ 199
eutrofiering’ 68
Jsegerbefolkning, bosoettelse ved
seerS 73

Joegerstenalder. 73
K
Kalcium ‘ 29
Kalgitrd Se ‘23,31,32
vandkemi ‘ 29

Kahium ‘ 29
Kalk’ 61
Kalkfattig’ 31
Kalkholdig’ 31
Kalkmineraler’ 30

Kanadagits, antal ynglepar’ 197
Karl So, eutrofiering’ 68
Karlsgitrdevoerket’ 101
Karotenoider’ 127
Karpedam’ 86, 95, 96
Karpefiskeri’ 86, 96
Karusse ‘ 93, 248
dybdeproeference’ 223
form’ 185
Kaskade 86
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Keldse ‘95
Kildemos, dybdeudbredelse. 266
Kiselalgeflora, udvikling. 61
Kiselalger. 36, 119, 120, 132
artsantal . 121
farve 46
Kiselgur. 132
Khitso’ 54
Kloakering’ 42
Klokkedyr. 242
Klokkefre’ 26, 233, 252, 253
fisks betydning forrn 250
status ‘ 287
Klorid 29
Khorofyl 122, 127
Klorofylindhold, vandets . 45
Knarand 196
antal ynglepar 197
ynglebestand. 208
Knopsiv’ 36
Knopsvane 196, 205
antal 248
antal ynglepar. 197
bestandsudvikling’ 204
ynglebestand 208
Knud So . 264, 290
fosforbelastning 264
Koblingsahger’ 129
Kransnitlalger. 41, 60, 161
dybdeudbredehse. 266
indvandring . 259
Kraveflagehlat’ 140, 140
Krebs 93, 250
damme 243
Krebseklo’ 160
Kredsbladet vandranunkel’ 169
dybdeudbredelse’ 266
Krikand. 210
antal ynglepar’ 197
ynglebestand’ 208
Kruset vandaks’ 169
Krybetritd 124
Kuldioxid 34
Kuldioxidkoncentration, itrstids
variation’ 33, 34
Kuldioxidovermtning. 34
Kulstofkilde, vandplanters. 164
Kulturfiskeri 95
Kv1stof
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begrnsende faktor. 37
betydning for eutrofiering.
37
omsoetning 38
tilfersehsndringer . 41
transport’ 15
Kvoelstof/fosfor-forhold 38
Kvlstoffiksering, blitgronalgers’
125
Kvselstofforurening
byernes bidrag 44
landbrugets bidrag . 44
Kvoehstofoxider’ 30
Koerguldsmed’ 289
Koerhege. 26
Krsanger, ynglebestande. 209
Kebenhavn
vandforsyning 82,90
voldgrave. 82
Kobmagergade vandkunst 89
L
Ladegitrdsiten, Kebenhavns
vandforsyning 82
Lading So, eutrofiering 68
Landbrugsmssig udnyttelse af
seer’ 217
Landbrugsproduktion . 42
Landhoevning 57
Langbladet ranunkel 156
Langvaddam . 82
Lappedykker
antal ynglepar’ 197
grastrubet 196, 200
lille’ 196, 200
nordisk 195, 200
sorthalset 25, 200, 206, 208
toppet ‘ 41, 200,203, 208
ynglebestand’ 208
Ledefossiler 62
Ledorme’ 171
Lembadion 139
Lembadion bullinum’ 139
Leptodora kindtii’ 142
Lermineraler’ 30
Lerse . 82
Lessonafre . 256
Levermosser, artsantal. 121
Liden andemad. 160, 169

Liden siv 36
Liden vandaks . 60
Lille lappedykker 196, 200
antal 248
antal ynglepar. 197
ynglebestand 208
Lille prstekrave 25
ynglebestand. 209
Lille skallesluger, antal ynglepar’
197
Lille vandsalamander 252
hyppighed . 257
Liselund’ 86, 87
ishus 107
Lobehie . 290
tvepibet 68, 162, 167
Lobeliese ‘ 289, 290
Lokal artsrigdom . 283
Lov om naturbeskyttelse’ 20
LygteSen ‘ 82
Lyngby So, eutroflering 68
Lyngby A 24
Lys 44
damme 237
Lysdmpning. 46
Lysesiv. 36
Lyssvoekkelse’ 45
Leje. 93, 182
dybdeprference 223
Levfre . 26, 233, 252,253,254
fiske betydning 249
hyppighed ‘ 258
status’ 287
Litdden dueurt 169
M
Magnesium . 29
Malermushing’ 115, 175
Engetved Se 174
Mallomonas 130
Mansonia 237
Maribo Nerrese’ 199
fugle. 196
Maribo Senderse 199
eutroflering* 68
fugle 196
Maribosoerne* 199
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