
20. årgang nr. 3, oktober 2013 • 125

Holistiske studier i ferskvand og  
på land 
Da læren om ferskvand (limnologi) blev 
grund lagt som videnskabelig disciplin i slut-
ningen af 1800-tallet skete det fra starten med 
baggrund i en helhedsopfattelse af søen som 
et afgrænset system i vekselvirkning med op-
landets jordbund, arealudnyttelse og søens 
biologi. Samtidig fremstod limnologien som 
en helt ny disciplin uden bindinger til traditio-
nel botanik og zoologi. 

I schweizeren Francois-Alphonse Forels bø-
ger behandles først Genevesøens bunddyr 
(1869), men siden i tre bind (1892-1904) geo-
lo gien, de fysiske og kemiske forhold og den 
gensidige påvirkning mellem disse og ar ter-
nes tilstedeværelse i søer. Forel udviklede 
fle re måleapparater, fx, hans xanthometer til 
estimering af søvandets farve og hans limno-
graph til måling af stående bølger. De tidligste 
amerikanske limnologer havde også fokus på 
søernes fysiske forhold. Edward Birge beskrev 
i 1891 temperaturspringlaget i søer, og sam-
men med Chancey Juday udviklede han i 
1912 de første undervandslysmålere, som de 
anvendte i stor stil til at undersøge søernes 
optik. 

Herhjemme havde den første professor i 
emnet ferskvandsbiologi, Carl Wesenberg-
Lund (1867-1955) sin baggrund i fersk vands-
dyrenes biologi. Men da han grundlagde 
Fersk vandsbiologisk Laboratorium i 1897 ved 

Furesøen udtalte han, at ”hans tidligere stu-
di er var for snævre til at kunne begrunde det 
nye laboratoriums eksistens” /1/. Han fulgte 
derfor et mere økologisk og interdisciplinært 
program i de næste 20 år. I 1900-1906 sam-
menlignede han planktonets artssammen-
sætning (samfundsøkologi) og udviklingen af 
dafniernes hjælme og udvækster året rundt 
(fysiologisk økologi) i en række sjællandske 
og jyske søer for at forstå opblandingens og 
temperaturens betydning. I 1908-1910 lok ke-
 de han den berømte kemiker Johannes 
Brønd sted med i bådene for at gennemføre 
de første skandinaviske studier af søernes ilt- 

og kulstofforhold (miljøøkologi). De påviste 
bl.a., at der dengang var ilt i bundvandet i 
Furesø om sommeren, og de vidt udbredte 
vandplanter udfældede store mængder kalk 
på deres blade om sommeren; kalken blev så 
fordelt ud over hele søen ved planternes hen-
fald om efteråret. I 1917 udkom bogen om 
Furesø som økosystem /2/. ”Geodæten” M. J. 
Sand fastlagde dybdeforholdene, Wesenberg-
Lund og C. M. Steenberg studerede dyrelivet i 
vandet og på bunden. Botanikerne J. Boye 
Pedersen og Agnete S. Raunkiær kortlagde og 
gav forklaringer på bredplanternes fordeling 
og undervands planternes bæltedannelse i 
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Figur 1. Økologiens ”grand old man”, professor Eugenius Warming (første række nr. 2 fra 
højre) på ekskursion med 26 kolleger og studenter til Jyllands vestkyst i 1899. Wesenberg-
Lund med stråhat sidder skråt til venstre bag Warming. Agnete Seidelin Raunkiær (krans-
nålalgeekspert, der studerede Furesø) sidder til højre for Warming.
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søerne. Udover at være en skelsættende ana-
lyse i datiden af planters og dyrs udbredelse 
overalt i Furesøen, blev den første Furesø-un-
dersøgelse langt senere et uvurderligt bag-
grundsmateriale til at vurdere, hvordan den 
tiltagende næringsforurening ændrede søens 
miljø og biologi i de følgende 100 år.

Studier af sammenhænge mellem plan ter-
nes bygning, tilpasninger og udbredelse blev 
først og fremmest udviklet af professor Euge-
nius Warming (1841-1924), som under sit op-
hold i Lagoa Santa, Brasilien som sekretær for 
palæontologen P. W Lund i 1863-1866 fik øj-
ne ne op for, hvorledes det abiotiske miljø – fx 
strømmende vand, salt eller tørke, selekterer 
arter ind i plantesamfund med karakteristisk 
fremtoning. I sådanne samfund har plantear-
terne ofte mange træk til fælles, fordi de kæm-
per for overlevelse med lignende ”våben” over 
for den samme trussel. Warming krediteres 
for at have skrevet verdens første lærebog 
med ordet økologi i titlen: ”Plantesamfund, 
Grundtræk af den økologiske Plantegeografi” 
fra 1895 /3/, som blev oversat til tysk i 1896 og 
senere til russisk, polsk og engelsk. Warming 
afholdt også verdens første universitetskursus 
i økologi (vegetationsøkologi). Både Wesen-
berg-Lund, Boye Pedersen og Agnete Raun-
kiær var flasket op med Warming og hans 
ideer (Fig. 1). 

Teknologisk blev søstudierne hjulpet på vej 
af bl.a. tyskeren L. W. Winklers udvikling af en 
kemisk metode fra 1888 til at analysere opløst 
ilt med høj præcision. Ilten er så vigtig, fordi 
dens fordeling i søen afspejler planternes ilt-
produktion og bakteriers og dyrs iltforbrug. 

Flercellede dyr kræver ilt for at overleve og 
de res udbredelse i forhold til iltindhold i søer 
blev første gang studeret i 1895 af tyskeren F. 
Hoppe-Seyler. 

Måling af iltændringer over tid i lukkede 
flasker gør det muligt at sætte præcise tal på 
planters fotosyntese og dyrs stofskifte. Nord-
mændene T. Gaarder og H. Gran var de første 
til i 1927 at måle planktonets fotosyntese og 
respiration. Raymond Lindeman benyttede 
også iltteknikken i 1942 ved verdens første 
kvantitative analyse af fødekædens leddelte 
opbygning (den trofiske struktur) i søer og ef-
fektiviteten ved energiens omsætning mellem 
leddene /4/. Beskrivelse af fødekæder var 
imid lertid meget ældre. Fødekæder fremgik af 
amerikaneren Stephen Forbes undersøgelser 
af fisks maveindhold fra 1878. Allerede i 1881 
foreslog tyskeren C. G. Semper, at lav effekti-
vitet i energioverførslen fra et led begrænsede 
antal arter og deres hyppighed på det næste 
led i fødekæden, og han angav endog en mu-
lig effektivitet på 10 %, som siden viste sig at 
være på niveau med det observerede i føde-
kæder med vekselvarme arter. Ideen om 
fødekæder og fødenet overlevede i tidlige 
fersk vandsbiologiske studier (1914-1925) af 
tyskeren August Thienemann. Englænderen 
Charles Elton genoplivede idéen på landjor-
den i sin ”Animal Ecology” fra 1927 /5/. Kraftig 
inspireret af økologiens og limnologiens store 
mand, G. Evelyn Hutchinson tog Raymond 
Lindeman så endelig ideen om fødekæder og 
energioverførsler i et afgrænset økosystem op 
både teoretisk-matematisk og empirisk ved 
studier af søer. I de følgende årtier var fø de-

kædestudier centrale blandt zoologiske økolo-
ger, mens de botaniske økologer var optaget 
af andre spørgsmål. 

Anvendelse af iltteknik i vandløb har haft to 
andre varige betydninger i økologien. I 1925 
publicerede de amerikanske spildevandsin-
geniører H. W. Streeter og E. B. Phelps ver-
dens allerførste matematiske modelforudsi-
gelse og test af iltindholdet i vandløb 
ned  strøms en punktudledning af spildevand 
/6/. Forudsigelsen tager hensyn til mængden 
og omsætteligheden af spildevandet, fortyn-
ding af spildevandet i vandløbet og endelig 
tilførslen af ilt fra luften til vandløbet. Med se-
nere forbedringer har det været regnegrund-
laget i ferskvandsbiologi og spildevandsrens-
ning til at forudsige konsekvenser af 
ud  led  ninger af iltforbrugende organisk stof i 
vandløb. Herhjemme var ingeniøren Jørgen 
Simonsens ph.d.-afhandling, under vejledning 
af professor i miljøteknologi Poul Harremoes, 
den første til i 1971-74 at anvende detaljerede 
målinger og iltmodeller i vandløb (Fig. 2, /7/). 
Anvendt limnologi har således en meget lang 
historie bag sig. 

I 1956 brugte Howard T. Odum måling af 
iltsvingninger over døgnet i vandløb i Florida i 
et skelsættende studium af plantebiomassens 
bruttoproduktion af ilt ved fotosyntesen, 
samt lige organismernes respiration og syste-
mets nettoproduktion, som er balancen mel-
lem de to processer /8/. Sammen med bro-
deren Eugene P. Odum benyttedes teknikken 
også i mangrover, havgræsenge og på koral-
rev, og Odum-brødrene sammenlignede for-
skellige land- og vandøkosystemers nettoover-

Figur 2. Daglig iltproduktion ved primærproduktion, samlet respiration af alle organismer og solindstråling i Havelse Å målt af civilingeniør 
Jørgen Simonsen i 1973-1974 /7/ under vejledning af navnkundige Poul Harremoes (1934-2003, foto): Harremoes var professor i miljøtek-
no logi og i høj grad inspiratoren bag ingeniørernes interesse for økologiske modeller i vandløb og søer.
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skud eller underskud ved produktion og 
ned brydning af organisk stof /9/. De inddrog 
dyrkede marker, hvoraf det fremgik, at tilfør-
sel af ekstra vand, gødning, kemiske bekæm-
pelsesmidler og maskinkraft ved dyrkning af 
afgrøder skaber et stort nettooverskud af or-
ganisk stof, som kan høstes. Herved kobledes 
naturvidenskabelig økologi og agronomi sam-
men i en ny disciplin, agro-økologi. 

Den fortsatte opsplitning mellem terrestrisk 
zoologisk og botanisk økologi, hver for sig 
med meget forskellige dagsordener og frem-
trædende begreber, var en del af baggrunden 
for at indlede det Internationale Biologiske 
Program (IBP), der løb fra 1964 til 1974. Eller 
rettere, en af programmets motivationer var at 
forene deldisciplinerne under en fælles hat. 
En anden motivation var at løfte økologi til 
”big science”, på niveau med datidens status 
for kernefysik. Under IBP måltes i stor stil 
plan ternes primærproduktion, dyrenes respi-
ration og produktion, bakteriernes omsætning 
og stofstrømme i mange af Jordens økosyste-
mer. Man udgav håndbøger om pålidelige fæl-
les metoder med henblik på bedre at kunne 
sammenligne forskellige økosystemer.

Herhjemme undersøgte biologer fra Århus 
Universitet under ledelse af Boy Overgaard 
økosystemet i Hestehaveskoven ved Rønde 
med særlig fokus på dyrenes rolle. I Vesttysk-
land gennemførtes det berømte Solling-eks pe-
riment under ledelse af Heinz Ellenberger i en 
nedersaksisk bøgeskov. Eksperimentet påviste 
effekter af sur nedbør og satte denne forure-
ning på den politiske dagsorden. 

Et andet fremtrædende spor var studier af 
energistrømme i historiske og nutidige sam-
fund, hvorved humanøkologien blev grund-
lagt – igen med Howard T. Odum som aktiv 
spiller. Herhjemme lå disse systemøkologiske 
helhedstanker bag Miljøkontrollinien fra 1970 
på anden del af biologistudiet ved Køben-
havns Universitet. 

IBP betød en enorm opblomstring og kon-
solidering af disciplinen økosystem-økologi, 
som i de seneste årtier især har været rettet 
mod klimaforandringers påvirkning af natur-
ens økosystemer. Men det førte ikke til en for-
ening på tværs af de økologiske discipliner. 
Det skyldes måske for ensidig fokus på energi- 
og stofstrømme og for lidt fokus på organis-
mer. Skal vi pege på et enkelt vellykket forsøg 
på at tage ferskvandsøkologiens integration af 
økosystemfunktion og artssammensætning op 
på landjorden, kan det være Herbert Bormann 
og Gene Likens undersøgelser i Hubbard 
Brook – et lille skovklædt afstrømningsom-
råde i Vermont, USA /10/.   

Op gennem 2000’erne har analysen af 
ener gi- og kulstofomsætning i vandområderne 

fået et gevaldigt opsving pga. forfinet måling 
og beregning af miljøbetingelser og stofom-
sæt ning ved brug af automatiserede feltsen-
sorer for lys, temperatur, pH, ilt, CO

2
, vand-

bevægelse, partikeltæthed og algemængde. 
Det tilvejebringer store kontinuerte dataserier 
og giver dermed optimale muligheder for at 
vurdere overordnede økologiske spørgsmål 
samt overvåge pludselig opståen af kritiske 
miljøforhold ved iltsvind og giftudslip. Man 
skaffer sig også tal for fjernelse eller optagelse 
af CO

2
 fra atmosfæren i tilknytning til globale 

ændringer af CO
2
-koncentrationen og temper-

aturen. I Danmark har vi indtil nu målinger 
hvert kvarter året rundt i seks søer. På landjor-
den anvender man kontinuert måling af CO

2
 

og fysisk opblanding af samme grund, men 
denne teknik er ikke så følsom og præcis. 

Modeller og forvaltning
Systemtanken i økologien afspejledes måske 
allermest i den tidlige udvikling af økologiske 
modeller og deres anvendelsen i forvaltningen 
af søer og vandløb. Søers økologiske tilstand 

Boks 1: Tidlige økologiske hypoteser 

Botanik og zoologi havde flere hundrede år på bagen, da ferskvand-
biologien lagde fra land sidst i 1800-tallet. Man var fortsat, selv 150 år 
efter Carl von Linné, fuldt optaget af at beskrive de mange arter på 
land, klassificere deres slægtskab og studere deres ydre og indre byg-
ning. De økologiske tanker om arter, bestande (Darwin) og samfund 
(Warming) var dog blevet centrale blandt datidens terrestriske botani-
kere.
Især tre grundlæggende hypoteser adskilte den tidlige økologiske vi-
denskab fra klassiske ideer i botanik og zoologi. Den første hypotese 
siger, at tilpasning til forskellige betingelser i omgivelserne er ansvarlig 
for organismernes udbredelse. Denne hypotese optog tyske plante-
øko loger som S. Schwendener og G. Haberlandt. De inddrog mekani-
stiske fysiologiske reaktioner bag landplanternes fordeling, mens det 
skete i mere begrænset omfang herhjemme. Måling af miljøforholdene 
forblev også mere sparsomme for danske landplanter end for vand-
planter. Da måling af pH introduceres på Carlsberg Laboratoriet benyt-
tede Carsten Olsen i 1921-1923 metoden på jord med henblik på at 
forklare landplanternes fordeling (/12/, Fig. 4). Johannes Iversen an-
vendte metoden i en klassisk undersøgelse fra 1929 af sammenhæn-
gen mellem søernes pH og forskellige plantetypers fordeling /13/.

Den anden tidlige hypotese i økologien tillægges den tyske marinbio-
log Karl Möbius (1877). Den siger, at arterne i et samfund er i en dyna-
misk ligevægt med hinanden. Herved skaber de et samfund, som vil 
forblive stabilt, indtil ligevægten forstyrres udefra. Der ligger heri en idé 
om naturens balance, blandt andet som følge af samspillene: planter-
planteædere og byttedyr-rovdyr. Studier og modeller af disse samspil 
mellem få arter har været ganske populære siden 1920’erne. Begrebet 
naturens balance som en stabil, harmonisk tilstand er fortsat populært 
i offentligheden, men er stendødt i den økologiske forskning.

Den tredje tillægges amerikaneren Frederick Clements ideer om plan-
tesuccession fra 1916 /14/. Han mente, at plantesamfundene over tid 
udviklede et stabilt klimakssamfund, som næsten opfører sig som en 
superorganisme. Men allerede Henry Gleason (1917) og Arthur Tans-
ley (1935) opfattede samfund som løse associationer under stadig for-
andring af dets individuelle arter og ændringer i omgivelserne /15/. 
Denne opfattelse af dynamik og delvis uforudsigelighed er nu fremher-
skende. 

Hypotese to og tre har været vigtige i terrestriske studier, hvorimod de 
kun i begrænset omfang har påvirket den akvatiske økologi, som gen-
nemgående har været meget mere mekanistisk og praktisk end teore-
tisk-filosofisk orienteret.



128 • Vand & Jord

er i meget høj grad bestemt af næringstilfør-
slen udefra. Det udnyttede man fra sidst i 
1960’erne til tidligt i 1970’erne i et samarbejde 
mellem biologer, fysikere, kemikere og inge-
niører til at opstille og teste tilførsel-effekt 
modeller. Ferskvandsbiologisk Laboratorium 
ved Københavns Universitet var klædt på til 
en sådan opgave ved at have en videnskabelig 
med blandet kemisk, botanisk, zoologisk og 
ingeniørmæssig ekspertise. Interessen for 
økologiske modeller var også stor blandt in-
ge niørerne på visse afdelinger på Danmarks 
Tekniske Højskole, Farmaceutisk Højskole og 
rådgivende ingeniørfirmaer. 

Både herhjemme og i udlandet udviklede 
man de matematisk-statistiske sammenhænge 
mellem tilførsel af fosfor og kvælstof fra om-
givelserne og søernes næringsindhold, van-
dets klarhed, algemængde og iltforhold (Fig. 
3). I modellerne indgik også betydningen af 
søernes vandskifte, dybde og kemiske fosfor-
binding i søbunden. Analysen udnyttede ma-
te matisk, fysisk, kemisk og ingeniørmæssig 
ekspertise. En vigtig biologisk parameter – 
søvandets indhold af klorofyl som mål for 
mængden af planktonalger - kunne kvantifi-
ceres ganske enkelt ved at filtrere algerne fra 
på et filter, ekstrahere klorofylet i sprit og 
måle mængden i et spektrofotometer som ved 
gængse næringsstofanalyser.

På dette felt var ferskvandsøkologer meget 
tidligt ude sammenlignet med terrestriske og 
marine økologer, men alligevel sent ude, når 
man ser den historiske baggrund. Så tidligt 
som i 1910 påviste tyske forskere sammen-
hængen mellem spildevandstilførsel og alge-
opblomstring. I 1915 kredsede Wesenberg-
Lund om emnet i bogen ”Insektlivet i De 
Fer  ske Vande”. I 1923 kom den første eksperi-
mentelle evidens for fosfors betydning for al-
gevæksten i søer. Og i 1932 anvendte englæn-
deren W. H. Pearsall forholdet mellem 
kvæl  stof og fosfor til at indikere enten kvæl-
stof- eller fosforbegrænsning af algevæksten. I 
den anden Furesøundersøgelse fra 1950-1952 
var man helt klar over næringssaltenes over-

ordnede betydning, og man kvantificerede 
tilførslerne. Men de egentlige modeller for 
sammenhængen mellem fosforbelastning ude-
fra og algemængde og lysforhold i søen blev 
alligevel først publiceret af svejtsisk-cana di e-
r en Richard Vollenweider i 1968 /11/, Fig. 3).     

Med da de simple statistiske modeller så 
endelig kom, betød det tætte danske samarbe-
jde mellem økologer, ingeniører og teknikere 
i stat og amter, at de hurtigt vandt indpas i 
1970’erne som et operationelt planlægnings-
værktøj for at forbedre og fremtidssikre sø er-
nes miljøkvalitet. For enhver sø vedtog amts-
rådene et kvalitetsmål under hensyntagen til 
dens naturlige forudsætninger. Teknikerne 
regnede sig derefter frem til, hvor meget foru-
reningen fra byer, industri og landbrug i op-
landet til søerne skulle reduceres for at opnå 
den vedtagne kvalitet; fx en gennemsigtighed 
i vandet på mere end 3 m, som tillader bad-
ning og sikrer høj naturkvalitet. 

Politikere og teknikere bifaldt planer af 
net op denne type på trods af betydelige inve-
steringer i forbedret rensning, fordi de var 
ope rationelle og byggede på talmæssige vur-
deringer. Man kan sige, at man regnede med 
ferskvandsbiologerne, fordi de viste sig at 
kunne regne og kommunikere med forvalt-
ningens tidligere enerådende herskere, inge-
niørerne.

På dette tidspunkt i 1970’erne benyttede 
terrestriske botanikere stort set de samme 
metoder som 50 år tidligere til at vurdere til-
standen af naturområderne på land. Man stil-
lede sig tilfreds med floralister og eventuelle 
supplerende tal for arternes hyppighed, havde 
ikke indført integrerende mål for de biologi-
ske samfunds kvalitet og ikke etableret målin-
ger af eller sammenhænge til kilderne eller 
mængderne af forurenende stoffer tilført med 
luften eller grundvandet. Forvaltningen kan 
(kunne) imidlertid ikke bruge en enestående 
artsliste som grundlag til at planlægge indgreb 
mod skadelige påvirkninger i oplandet. 

I dag har de terrestriske økologer udviklet 
mål for plantesamfunds samlede kvalitet og 

metoder til at måle forureningspåvirkningen. 
Metoderne er dog fortsat ikke fuldt operatio-
nelle. Der eksisterer ikke som for de ferske 
vande simple værktøjer til at måle og model-
lere sammenhængene mellem forurenings kil-
der, forureningspåvirkning og biologisk til-
stand. Det store forskningsfelt, terrestrisk 
øko logi er derfor fortsat bagefter det lille 
forsk ningsfelt, ferskvandsøkologi, hvad angår 
operationelle værktøjer i natur- og miljøplan-
lægningen. 

Der er mindst to mulige forklaringer på 
dette efterslæb. Den ene grund er den større 
kompleksitet i terrestriske økosystemer både 
med hensyn til artstal, fysisk struktur af syste-
met både over og under jorden med tilknyt-
tede metodemæssige udfordringer i at udføre 
målinger. Årsagssammenhænge mellem næ-
ringsstofstatus og naturkvalitet er heller ikke 
så simple på land som i søer. Denne grund er 
naturgiven og kan ikke elimineres, men den 
kan dog lempes ved at udvælge simple syste-
mer og forbedre analysen af kompleksitet.

Den anden grund er forskningstradition, 
konservatisme og overdreven fokus på detal-
jer (fx talmæssigt underordnede arter). De 
historiske valg og traditioner understreger, at 
denne grund har spillet en væsentlig rolle i at 
bremse udviklingen af den terrestriske økolo-
giske videnskab og ikke mindst dens rolle i 
natur- og miljøplanlægning (boks 1). 

Artsfokus i terrestrisk økologi
Hvor limnologien fra starten var en helstøbt 
disciplin, udviklede den terrestriske økologi 
sig ad to parallelle hovedspor. Det ene spor – 
med biogeografi og samfundsøkologi – havde 
fokus på at opklare historien bag ethvert 
fæ nomen. Det andet spor – med fysiologi og 
økosystem-økologi – havde fokus på maskine-
riet bag samme fænomener. I ferskvandøkolo-
gien har de to spor været tæt forbundne. Når 
det samme ikke har været tilgældet i den ter-
restriske økologi kan det som nævnt skyldes 
terrestrisk økologis større kompleksitet og 
stærkere bånd til traditionel biologi. 

Eugenius Warming, professor i botanik 
1885-1910, havde taxonomi og anatomi som 
udgangspunkt, men som nævnt tillige økolo-
giske interesser. Han beskrev således vegeta-
tionen i klitter, heder og skove og planternes 
generelle tilpasninger til miljøet. En del ameri-
kanere betragter Henry C. Cowles, som be-
gyn delsen til deres, og alverdens, økologi med 
afhandlingen fra 1899 om vegetationens suc-
cession i klitterne ved Michigan søen /16/. 
Men faktum er, at Cowles var stærkt inspireret 
af Warming, lærte tilstrækkeligt dansk til at 
kunne læse ham på originalsproget, besøgte 

Tabel 1. Generelle forskelle mellem botanisk økologi på land og i ferskvand hvad angår: 
antal arter af højere planter, omgivelsernes heterogenitet, logistik ved måling af kemiske og 
forurenende stoffer og antal forskere

Systemkarakteristik Landjorden Ferskvand

Artsrigdom i verden/Danmark 200.000/1.500 2.000/75

Artsrigdom i danske naturområder 50-150 5-30

Omgivelsernes heterogenitet Høj Lav til høj

Logistik ved kemiske malinger Vanskelig Let-vanskelig

Logistik ved måling af forurening Vanskelig Let-vanskelig

Antal forskere Mange Få (< 10%)
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ham i København og i øvrigt citerede ham vidt 
og bredt. Han betragtede sine resultater som 
en bekræftelse af Warmings ældre afhandlin-
ger om ændringer i plantesamfundene fra den 
hvide klit præget af sandflugt tæt på Vester-
havet, over den grønne mere frugtbare klit til 
den udvaskede fattige men stabile grå klit læn-
gere inde i landet. Men begge fokuserede på, 
hvilke arter forekommer, hvordan tager de sig 
ud, uden direkte at måle de fysiske og ke mi-
ske betingelser for arterne. 

Christen Raunkiær, der efterfulgte Warming 
som botanikprofessor (1912-1923), var en af 
grundlæggerne af den kvantitative vegeta-
tions  økologi, som lige siden har præget den 
terrestriske økologi. Raunkiærs tidlige arbej-
der var en dansk flora og undersøgelser af 
planters indre og ydre opbygning. Men i årene 
1905-1912 udkom hans grundlæggende stu-
dier af plantesamfundenes talmæssige sam-
mensætning og udbredelsen af livsformerne i 
forhold til klimaet /17/. Raunkiær karakterise-
rede klimabælterne ud fra arternes talmæssigt 
dominerende livsform. Således har det danske 
klima dominans af urteagtige jordskorpeplan-
ter, Arktis har et klima med artsdominans af 
dværgbuske, og Troperne et klima med domi-
nans af træarter. Det er sigende for forskellen 
i synsvinkel at plantefysiologen Peter Boysen 
Jensen kritiserede Raunkiærs model for at 
lægge for stor vægt på artsantallet og for lidt 
på hvilket livsform, der dominerede biomas-

sen og primærproduktionen. Han mente at 
Danmark og den tempererede zone var karak-
teriseret af træer, i højere grad end af græsser 
og andre urter /18/.

I de efterfølgende år kvantificerede man 
fortsat ikke landplanternes miljøforhold. Da 
den danske botaniske terrestriske økologi 
meget senere med Mogens Køie fik sin første 
professor og sit eget institut i 1967 og be-
gyndte omfattede kemiske målinger i jorden 
for at forklare arternes fordeling, var det fort-
sat uden at inddrage de vigtigste resurser (lys, 
vand, N og P) og med blikket rettet mod 
sjældne spormetaller /19/. 

Det store fokus på arter på land har en 
praktisk baggrund. Globalt lever der i runde 
tal 200.000 arter af hø je re planter på land og 
blot 2.000 under vand. I Danmark vokser om-
kring 1.500 arter af hø jere planter og ofte 100 
arter i det enkelte naturområde (Tabel 1). Det 
kræver derfor eks pertise og en stor indsats at 
identificere alle arterne og deres hyppighed 
på land. Traditionen bød (og byder), at man 
ikke stillede sig tilfreds med de 10-20 hyppig-
ste arter eller den samlede plantemængde per 
m2. Det kunne ellers give tid til overs til også 
at undersøge mi kroklima og jordbundskemi. 
Man manglede (og mangler) derfor jævnt hen 
målinger af miljøforholdene til at forklare, 
hvorfor vegetationen ser ud som den gør. 
Man knyttede heller ikke kemikere og fysikere 
til sig, som en ten kunne udføre analyserne el-

ler videregive ekspertisen. 
Den terrestriske planteøkologi har dog for-

søgt at forsimple analysen af de mange arter 
ved at gruppere dem i forskellige klasser; bl.a. 
Raunkiærs tidlige opdeling af arterne i forskel-
lige livsformer tilpasset klimaet og Johannes 
Iversens senere opdeling fra 1936 af arternes 
tilpasning til vandfaktoren /20/. Vi skal imid-
lertid helt frem til 1974 før der for alvor sker 
noget igen. Englænderen J. Philip Grime op-
stillede grundlæggende strategier ud fra plan-
ternes tilpasning til variation i resurser og for-
styrrelser /21/. Hans ideer fik stor betydning, 
fordi han selv indledte og andre fulgte efter 
med direkte måling af planternes karaktertræk 
og funktionelle respons (fx væksthastighed) 
langs gradienter i forstyrrelse og resurser. I 
slipstrømmen voksede der op mod nutiden 
omfattende studier frem af koblingen mellem 
landplanternes fysiologi og økologi, som det 
fremgår af Hans Lambers og kollegers ”Plant 
Physiological Ecology fra 2008 /22/.   

I sø-økologien var (og er) man omvendt 
ofte tilfreds med at måle den samlede alge-
mængde som klorofyl, og det er lettere at 
identificere vandplanter til art, fordi der blot 
er 75 af dem i landet og sædvanligvis blot 5-15 
arter på den enkelte lokalitet. Tillige er det en-
klere at måle lys, temperatur og næringsstof-
fer i en velomrørt og homogen vandmasse, 
men som nævnt omstændeligt at måle dem i 
jord og landvegetation. Vil man identificere 

Figur 3. Richard A. Vollenweider (1923-2007) skal krediteres for de første simple fosformodeller for søer fra 1968 /11/. Hans fokus på sim-
ple empiriske sammenhænge: A) Den stigende maksimale biomasse af planktonalger i tempererede søer om sommeren (som klorofyl) med 
øget fosforkoncentration, og B) Det stigende iltforbrug i søbunden med øget fosfortilførsel, er illustreret. 
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planteplanktonet til art, kræver det dog spe-
cialkundskab og tid. Men identifikation af 
planktonarter er ikke nødvendig, hvis man vil 
måle søernes kvalitet, og hvad der regulerer 
denne. Mængden af planktonalgerne målt 
som klorofyl er knyttet langt tættere til næ-
ringstilførsel, søvandets klarhed og iltforhold 
end arternes tilstedeværelse og hyppighed. 
Fokus på arter kan således trække fokus væk 
fra mere overordnede økologiske spørgsmål, 
og det er sket i den terrestriske økologi. Det 
bidrog også til at afskrække ingeniørerne fra 
disciplinen. 

Planteøkologi på land og i vand
Der var (og er fortsat) slående forskelle på 
prioriteringen af forskningsemner og metoder 
ved studiet af højere planter på land og i vand 
(Tabel 2). Da der globalt er mange flere terre-
striske end akvatiske planteøkologer, skulle 
man tro, at de terrestriske planteøkologer 
dækkede alle emner godt, men der er fortsat 
flere underprioriterede emner.

De terrestrisk-økologiske studier af plante-
samfund glimrer ved mange teoretisk og sta-
tistisk velfunderede studier af samfundsstruk-
tur og arters hyppighed i tråd med den 
arts- og historiefokuserede forskningstradition 
(Tabel 2): Man vurderer betydningen af vand- 
og næringsforsyning, intern konkurrence, for-
styrrelse, frøspredning og etablering for plan-

tesamfundets sammensætning. Man har også 
analyser af arternes fundamentale og realise-
rede nicher, og hvordan de deler miljøet op 
mellem sig. Tilsvarende findes solide beskri-
velser af biodiversiteten målt som både artstal 
og dominans i samfundene. Også bestandes 
udvikling og allokering til rødder, blade, frø 
og frugter er historisk velundersøgt. På disse 
felter kan akvatiske planteøkologer hente 
megen inspiration. Men så kommer det mær-
kelige. Meget ofte har de terrestriske sam-
fundsøkologer som nævnt ikke forsøgt at måle 
lys, vand- og næringsforsyning, jordkemi, og ej 
heller forstyrrelse og konkurrence i samfun-
dene. Der anvendes i stedet indirekte gen-

nemsnitlige mål, som bygger på middelkrav 
for de tilstedeværende arter hentet fra gene-
relle sammenstillinger. Årsagen er givetvis til 
dels den praktiske arbejdsbyrde. Målinger af 
resurser som lys, vand og næring på en for 
planterne relevant måde er langt mere kom-
pliceret på land end i vand. Det findes inden-
for den fysiologiske økologi stor ekspertise i 
at måle jordbundsforhold og opnå en kvanti-
tativ forståelse af samspillet mellem jordbund 
og planter. Men der arbejdes næsten udeluk-
kende med nogle få modelarter - typisk er af-
grøder – eller nogle artsfattige modelsyste-
mer, fx arktisk tundra. Både den 
arts fo kuse rede økologi og den fysiologisk 
fokuserede økologi er discipliner der – på 
land – stiller store krav til håndværksmæssig 
ekspertise. Derfor har vi altid to parallelle 
forklaringer på, hvorfor vegetationen ser ud 
som den gør. Resultatet er, at der i studier af 
terrestriske plantesamfund indgår hårde plan-
tefysiologiske træk langt sjældnere i analy-
ser ne end i ferskvand. Her tænker vi bl.a. på 
arternes fotosyntese og respiration, vækstha-
stig hed, vandkrav, vandtab, visnegrænse, næ-
ringsoptagelse, tolerance for oversvømmelse 
og iltfrie jorder.

Udviklingen herhjemme forløb helt ander-
ledes i ferskvand, hvor først Johannes Iversen 
og siden Einer Steemann Nielsen og Sigurd 
Olsen fra 1925 til 1955 med betydelig succes 
målte og forklarede vandplanternes fordeling i 
søer og vandløb ud fra vandets pH og indhol-
det af makroioner. Steemann Nielsen fik sit 
første internationale gennembrud, da han i 
1940’erne påviste, hvordan mange rodfæstede 
ferskvandsplanter ved fotosyntesen kan ud-
nytte bikarbonat, de fleste søers og vandløbs 
dominerende kulstofkilde, og dermed kom-
pensere for den 10.000 gange langsommere 
diffusion af CO

2
 i vand sammenlignet med luft 

/23/. Arter der kan udnytte bikarbonat er især 
almindelige i bikarbonatrige søer og vandløb. 
Steemann Nielsen var stærkt inspireret af 

Tabel 2. Relativ hyppighed ved studier af forskellige videnskabelige emner i botanisk 
økologi på landjorden og i ferskvand. Særligt store forskelle er fremhævet med fed skrift.

Videnskabeligt emne Landjorden Ferskvand

Miljøvariable Lav Høj

Hårde fysiologiske træk Lav Medium

Bløde fysiologiske træk Medium Medium

Bestandsmodeller Medium Lav

Vegetationsmodeller Høj Lav

Biodiversitet Høj Medium

Evolutionære/historiske studier Lav Lav

Økosystem økologi Medium Høj

Modeller om naturplanlægning Lav Høj

Figur 4. Carsten Olsens studier publiceret i 1921 og 1923 /12/, påviste jord-pHs store be-
tydning for plantevækstens udvikling. Her er resultater for bølget bunke (øverst), som klarer 
sig bedre ved lav pH end skov brandbæger (nederst).
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zoofysiologen og nobelprismodtageren Au-
gust Krogh, som havde fokus på fundamen-
tale spørgsmål om arternes funktion i relation 
til miljøbetingelserne og var en sand mester i 
at udvikle og betjene avanceret måleudstyr. 
Steemann Nielsen som havde forladt de ma-
rine furealgers taxonomi, fordi hans øjne i 
længden ikke tålte intensiv mikroskopiering, 
var skarp i hovedet, fokuseret og blev analy-
tisk-praktisk skolet hos Krogh. August Krogh 
selv foretog tidligt i 1900-tallet grund læg-
gen de studier af opløst organisk stof i søer og 
havets rolle som fælde for atmosfærens CO

2
 

indhold i relation til drivhuseffekten. Kroghs 
betydning for den akvatiske, eksperimentelle 
økologi var stor; han inspirerede bl.a. profes-
sor Kaj Berg til hans eksperimentelle studier 
af fersk vands dyrenes respiration i 1940-50’-
erne. Hans indflydelse på den terrestriske 
økologi var, bortset fra den på insektfor-
sker en E. Tetens Niel sen, yderst beskeden.  

Koblingen mellem økologi og eksperimen-
tel biologi ved analysen af akvatiske planter er 
fortsat herhjemme både i første og anden ge-
ne ration efter Steemann Nielsen. Helplante 
fysiologien lever derfor videre hos landets 
økofysiologer og i de universitetskurser, de 
ud byder, mens den oprindelige plantefysio-
lo gi er blevet til molekylærbiologi og biokemi. 
Tekniske innovationer som for eksempel mi-
kroelektroder, udviklet af mikrobiologen 
Niels Peter Revsbech på Aarhus Universitet, 
bringes derfor hurtigt i anvendelse i den akva-
tiske planteøkologi med det formål at fast-
lægge iltforholdene i sedimenter, inde i vand-
planter og i algebelægninger på bladene. Vi 
har fortsat til gode at se tilsvarende målinger 
af ilt inde i engplanters rødder og i de omgiv-
ende vandfyldte jorder for at vurdere, hvor 
kritisk vanddække er for dem. Det er endog 
muligt at læse afhandlinger i højtprofilerede 
tidsskrifter, som viser plantearters skarpe 
fordelingsmønstre langs hydrologiske gradi-
enter med tørke ved den ene ende og påstået 
vandmætning af jorde og iltsvind ved den 
modsatte ende af gradienten, uden at hver-
ken det faktiske vandindhold, iltindholdet i 
jorden eller plan ternes tilpasninger til tørke 
og iltsvind er blevet målt /24/. Selv om der 
optræder prægnante eksempler på trade-off 
mellem til pas  ning til tørke og oversvømmelse 
hos planter langs fugtighedsgradienten, er 
det alligevel overraskende, at en afhandling, 
der bygger på en delvis u-verificeret gradient 

og postu lerede planterespons kan trykkes i 
Nature. 

Det handler altså i høj grad om tradition. 
Da terrestriske planteøkologer er de fleste, 
sætter de standarden i referentvurderinger i 
de store tidsskrifter og medvirker dermed til 
en uheldig opdeling mellem planteøkologi i 
vand og på land. Groft sagt har de terrestriske 
planteøkologer ofte et stærkere teoretisk 
udgangspunkt og forlader sig mere på statis-
tiske mønstre, mens de akvatiske planteøkol-
oger har større fokus på direkte målinger og 
eksperimentelle tests. Denne forskel medvir-
ker til at splitte tidskrifterne mellem terrestri-
ske og akvatiske emner. Vi burde i stedet lære 
af hinandens fremskridt. Tænk hvor meget 
udviklingen af den almene økologi kunne 
være bremset, hvis Lindemans afhandling om 
energieffektivitet i søers fødekæder og Gri-
mes plantestrategier var forblevet ukendte for 
de fleste. Forsvinder sådanne banebrydende 
afhandlinger i glemslen i dag, pga. overdreven 
specialisering? Det gør de garanteret, fordi 
terrestriske planteøkologer yderst sjældent 
læser ”akvatisk” litteratur og akvatiske plan te-
økologer ikke konsekvent læser ”terrestrisk” 
littera tur. 

Referencer
/1/ Sand-Jensen, K. 2003. Den sidste naturhistoriker. 

Na turforkæmperen og videnskabsmanden Carl 

Wesenberg-Lund. Gads Forlag.

/2/ Wesenberg-Lund, C. (red.) 1917. Furesøstudier. Det 

Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter 

8. Række, 3: 1-208.

/3/ Warming, E. 1895. Plantesamfund. Grundtræk af den 

økologiske Plantegeografi. Oversat til tysk (1896), 

polsk (1900), russisk (1901) og engelsk (1908).

/4/ Lindeman, R. L. 1942. The trophic dynamic aspect of 

ecology. Ecology 23: 399-418.

/5/ Elton, C. 1927. Animal Ecology. London, Sidgwick & 

Jackson.

/6/ Streeter, H. W. & Phelps, E. B. 1925. A study of the 

pollution and natural purification of the Ohio River. 

Public Health Bulletin no 146 / Treasure Dept. US 

Publ. Health Service.

/7/ Simonsen, J. F. 1974. Oxygen fluctuations in streams. 

Ph.D.-thesis. DTH/DTU

/8/ Odum, H.T. 1956. Primary production in flowing wa-

ters. Limnol. Oceanogr. 1: 102-117.

/9/ Odum, E. P. 1971. Fundamentals of Ecology. Philadel-

phia, Saunders.

/10/ Borman, F.H., Siccama, T.G., Likens G.E. & Whit-

taker, R. H. 1970. The Hubbard Brook  Ecosystem 

Study: Composition and dynamics of the tree stra-

tum. Ecol. Monogr. 40: 374-388.

/11/ Vollenweider, R. A. 1968. Scientific fundamentals of 

the eutrophication of lakes and flowing waters with 

particular reference to nitrogen and phosphorus 

as factors in eutrophication. Technical ReportDAS/

CSI/68.27. OECD, Paris.  

/12/ Olsen, C. 1923. Studies on the hydrogen ion con-

centration of the soil and its significance to the 

vegetation, especially to the natural distribution of 

plants. Comptes Rendus des Travaux du Laboratoire 

Carlsberg 15 (1): 1-166.

/13/ Iversen, J. 1929. Studien über die pH-Verhältnisse 

dänischer Gewässer und ihren Einfluss auf die 

Hydrophyten-Vegetation. Bot. Tidsskr. 40: 277-333.

/14/ Clements, F. E. 1916. Plant Succession: An Analysis 

of the Development of Vegetation. Publ. No. 242 / 

Carnegie Institution, Washington D.C. 

/15/ Tansley, A. G. 1935. The use and abuse of vegeta-

tional concepts and terms. Ecology 16: 284-307.

/16/ Cowles, H. C. 1899. The ecological relations of the 

vegetation of the sand dunes of Lake Michigan. Bot. 

Gaz. 27: 95-117. 

/17/ Raunkiær, C. 1907. Planterigets Livsformer og deres 

betydning for Geografien. København, Gyldendal.

/18/ Boysen Jensen, P. 1949. Causal plant-geography. 

Biologiske Meddelelser / Det Kongelige Danske 

Videnskabernes Selskab 21: 1-19.

/19/ Køie, M. 1968. Planternes levevilkår. I: Danmarks 

Natur (red. Nørrevang, A. & Meyer, T.J.), Bind 2, 

Klima og levevilkår, 151-246. Politikens Forlag, 

København.

/20/ Iversen, J. 1936. Biologische Pflanzentypen als 

Hilfsmittel in der Vegetationsforschung. Ein Beitrag 

zur ökologischer Charakterisierung und Anordnung 

der Pflanzengesellshaften. København, Levin & 

Munksgaard.

/21/ Grime, J. P. 1974. Vegetation classification by refer-

ence to strategies. Nature 250: 26-31. 

/22/ Lambers, H., Chapin III, F.S. & Pons, T.L. 2008. Plant 

Physiological Ecology, 2nd. edn. New York, Springer.

/23/ Steemann Nielsen, E. 1944. Carbon sources in the 

photosynthesis of aquatic plans. Nature 158: 594-596.

/24/ Silvertown, J, Dodd, M.E. m. fl. 1999. Hydrologically 

defined niches reveal a basis for species richness in 

plant communities. Nature 400: 61-63.  

Kaj Sand jenSen (ksandjensen@bio.ku.dk) er professor i 

akvatisk økologi ved Biologisk Institut, hvor han forsker i 

systemøkologi, biodiversitet og økofysiologi

HanS HenriK Bruun (hhbruun@bio.ku.dk) er lektor i øko-

logi ved Biologisk Institut, hvor han forsker i terrestriske 

planters diversitet og regulering af deres udbredelse og 

hyppighed.


