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Fødekædeanalyser kan give et billede af 
sam spillet mellem organismerne i en sø og 
hvordan dette samspil påvirkes af forskel-
lige miljøforhold, alder mv.. Når nye søer 
etableres, kan der forventes en kortere eller 
længere indsvingningsperiode, mens arterne 
etableres, før den fulde fødekæde er på plads. 
Til belysning af disse aspekter har vi har fore-
taget fødekædeanalyser i en række af nye søer 
etableret inden for de seneste 1-30 år.  

Organismernes placering i fødekæden kan 
bestemmes på flere måder. Man kan under-
søge, hvad dyrene faktisk har spist. Mave-tarm 
analyser er imidlertid tidskrævende og giver 
kun et øjebliksbillede af fødeindtaget på det 
tidspunkt, hvor prøverne er indsamlet. Men 

det giver ikke en viden om, hvad der måske 
har haft dyrenes interesse i de foregående 
dage eller uger, og det kan variere en hel del, 
ikke mindst for fisk.

At analysere stabile isotoper af kulstof og 
kvælstof fra organismernes væv er en anden 
måde at vurdere fødekæderne på. Niveauet af 
den stabile isotop 15N i organismerne (f.eks. i 
fisks muskelvæv) kan anvendes til at vurdere, 
på hvilket trin i fødekæden en given orga nis-
 me befinder sig. Dyrene optager både 14N og 
15N (som begge forekommer naurligt), men 
forholdsmæssigt mere 15N end 14N. Andelen af 
15N isotopen (udtrykt som δ15N) stiger derfor 
op gennem fødekæden med omkring 2,5 en-
heder for hvert led i kæden. Kulstofisotoperne 
i vævet kan give informationer om, hvor en or-
ganisme har hentet sin føde, fordi 13C/12C-for-
holdet (udtrykt i forhold til en standard som 
δ13C) kun ændres marginalt op gennem fø de-
kæden, og der ofte er stor forskel i δ13C-vær-
dier i organismer indsamlet på åbent vand og i 
bredzonen af søer. δ13C er typisk mindre ne-
ga tiv i bredzonen end på åbent vand, hvilket 
blandt andet kan tilskrives en forskellig grad af 
kulstofbegrænsning for primærproducenterne 
i de to zoner /1/.  

Biplot af de sammenhængende værdier af 
δ15N-δ13C for de forskellige organismer kan 
derfor give informationer om fødekædestruk-
turen i søerne og hvor de har indtaget føden. 
δ15N- og δ13C-værdierne ændres løbende i takt 
med ændringer i valg af byttedyr eller andre 
fødekilder, og samtidigt vil disse fødeemners 
δ15N- og δ13C-værdier varierer. For fisk udskif-
tes muskelvævet hvert halve til hele år, afhæn-
gig af fiskenes størrelse, så resultaterne dæk-
ker altså over fødeindtaget i denne periode og 
dermed over en væsentlig længere periode og 
giver hermed et mere generelt billede end 
mave-tarm analyserne. Svagheden ved meto-
den er, at man ikke får at vide, hvad dyrene 
præcist har spist. I denne undersøgelse har vi 
analyseret stabile isotoper og ikke mave-tarm 
sammensætningen.

Biplot for fire søer
δ15N-δ13C-biplot er udvalgt for fire af de nye 
søer for at dække en gradient i arealdæknin-
gen af bundplanter fra 2.2 % til 37.7 % (Figur 
1). Alle fire søer er store, næringsrige og lav-
vandede (Tabel 1). 
δ13C- værdierne i organismerne i hele fø de-

kæden varierer betydeligt søerne i mellem. De 
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Tabel 1. Vigtige karakteristika for de fire søer, hvis fødekæder er beskrevet i Figur 1 og 2. Søerne er ordnet efter stigende dækningsgrad af 
undervandsplanter.  

Sø Alder (år) Areal (år)
Middel dybde 

(m)
Totalfosfor 

(µg P l-1)
Klorofyl a 

(µg l-1)
Plante-dækning 

(%)
Plantefyldt 
volumen

Bølling Sø 14 341 1,15 92 32 2,2 0,6

Jordbro Engsø 1 105 0,72 326 95 8,7 4,9

Nørballe Nor 13 220 1,07 220 97 17,4 4,6

Vildsted Sø 11 465 0,71 150 92 37,7 17,4
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er meget mere negative i de to søer med få 
bundplanter (Jordbro Engsø og Bølling Sø) 
end i de to andre mere planterige søer, der 
har en større bredzone. I ingen af de fire søer 
er der dog fundet en klar adskillelse blandt in-
vertebraterne indsamlet i bredzone og ude på 
åbent vand, hvilket kan tilskrives den lave 
vanddybde og det store søareal, som fører til 
både sediment resuspension og stor vand- og 
stofudveksling mellem bredzone og det åbne 
vand. Fiskene afspejler niveauet i deres for-
vente byttedyr. Dog er fiskenes δ13C værdier 

generelt lavere end hovedparten af invertebra-
terne i den mest planterige sø, Vildsted Sø. 
Det tyder på, at fiskene mest har søgt deres 
føde i bredzonen med planter, som det også 
er kendt fra studier af ”ældre” planterige søer 
/1/. Dog har 10-20 cm store Aborrer i denne 
sø et mere åbentvands signal (mere negative 
δ13C- værdier), mens de større og mindre 
Abor rer har et bredzone signal. I Nørballe Nor 
med et plantedække på 17%, viser Gedde, 
Abor re og små Skaller et mere bredzoneagtigt 
signal end de øvrige fisk, mens der for de to 

søer med lavt plantedække ikke er klare for-
skelle.

Som forventeligt stiger δ15N værdierne op 
gennem fødekæden i alle fire søer, med de 
største værdier for rovfisk og de laveste vær-
dier typisk for fytoplankton og primærkonsu-
menterne (invertebrater, som zooplankton, 
snegle og muslinger), mens rov-invertebrater 
(f.eks igler, glasmyggelarver og vandmider) er 
placeret mellem disse og fiskene. 

Figur 1. δ15N-δ13C biplot for organismer 
indsamlet i fire nye søer. Trekanter er 
basisfødekomponenter for invertebrater 
(hvirvelløse dyr) og nogle fisk: planktonal-
ger, alger på sten og planter (periphyton) 
og sediment. Firkanter er invertebrater, 
som er indsamlet i søens frie vandmasser, 
og romber ne er invertebrater indsamlet i 
bredzonen i søerne. Cirklerne repræsen-
terer fiskene. For de større fiskearter er der 
foretaget en opdeling i størrelsesklasser 
(10= < 10 cm, 10-20 og 20= >20 cm, eller 
specifikke værdier). Hvis andre værdier er 
anført, er det fiskenes specifikke længe i 
cm. Standardafvigelsen er også angivet, 
hvor der er flere prøver af en organisme. 
Abo=Aborre, Ska=Skalle, Rud=Rudskalle, 
Bra=Brasen, Sud=Suder, Ged=Gedde, 
Hun= Trepigget hundestejle og Ål=Ål. 
Rov invertebrater tæller glasmyggelarver 
(Chaoborus), igler (Hirudinae) og vandmi-
der (Arachnidae). Primærkonsumenterne 
er især ferskvandstangloppe (Gammarus 
pulex), vandbænkebider (Asellus aquati-
cus), de fleste dansemyg (Chironomidae), 
børsteorne (Oligochaeta), snegle (Gastro-
poda) og muslinger (Lammellibranchiata). 
De øvrige organismer kan optræde som 
både konsumenter og prædatorer. Y-ak-
ser ne er forskellige, men med samme δ15N 
interval. Årsagen er, at basisniveauet for 
δ15N, der er påvirket af, hvor meget ani-
malsk betinget N der er tilført. Hvis der er 
mange husdyr eller mennesker i oplan det 
er δ15N højere (da højere placeret i fø de-
kæ den) /2/. Med den valgte inddeling er 
afstanden på y-aksen sammenlignelig for 
de fire søer.
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Fiskenes placering i fødekæden
Det trofiske niveau (placering i fødekæden) 
af de enkelte fiskearter og størrelsesklasser 
for de samme fire søer er også bestemt (Figur 
2). Værdien 3 indikerer, at fiskene ligger et 
enkelt fødekædeniveau over invertebraterne, 

værdien 4 svarer til to niveauer over og så 
frem deles. Ved beregningerne er der taget 
højde for, hvor fiskene har søgt deres føde, 
bedømt ud fra deres δ13C værdi. Der er 
her anvendt Bayesian-modellering /3/, som 
tilgodeser, at fiskenes byttedyr i bredzonen 

og ude i søen ikke nødvendigvis har samme 
δ15N-niveau, og hvor fiskenes δ13C-værdier 
anvendes til at vurdere, hvor stor en andel af 
byttedyrene, der er hentet i de to zoner. Kun 
fisk med mere end to prøver i størrelsesklas-
sen kan anvendes til denne analyse, så nogle 
af fiskene eller størrelsesgrupperne fra Figur 1 
mangler her.

I Bølling Sø med lavt plantedække er det 
trofiske niveau lavest for Brasen og en værdi 
på mindre end 3, hvilket skyldes, at de foru-
den at leve af invertebrater også æder sedi-
ment som er et trofisk niveau under inverte-
braterne. Herefter følger i næste trofiske 
ni veau Skalle og små Aborrer, mens store 
Aborre og Gedder er placeret øverst i føde kæ-
den, da de overvejende lever som rovfisk 
(niveau 4) – altså en klassisk fødekæde. For 
den blot et år gamle Jordbro Engsø tegner der 
sig et mere broget billede, med forskellige 
størrelse af Suder hhv. nederst og øverst i 
fødekæden og store Aborrer midt i. Tydeligvis 
er en fuld etableret fødekæde i denne unge sø 
endnu ikke på plads. Det er den til gengæld i 
Nørballe Nor (13 år gammel), hvor store 
Aborre og Gedde har det højeste trofiske 
niveau, Skalle og Suder det laveste niveau, 
med små og mellemstore Aborrer ind i mel-
lem. Den planterige Vildsted Sø (11 år gam-
mel) har en mere sammenpresset fødekæde. 
Stor Aborre og Gedde har det højeste trofiske 
niveau, men afviger ikke meget i niveau fra de 
øvrige, hvilket tyder på stor konkurrence mel-
lem arterne og størrelsesklasserne og ringe 
prædation af rovfisk.

Tværgående analyse af alle søer
For nye søer med stabile isotopdata er der 
gennemført tværgående analyser, hvor der 
er beregnet tre fødekædeindikatorer efter 
metoden i Layman m. fl. /4/. 1) NR angiver 
fødekædernes længde fra de lavest rangere de 
invertebrater til topprædatorene blandt fisk-
ene. 2) CR er spændet i δ13C i fødekæden fra 
laveste til højeste δ13C, som fortæller om den 
rumlige variation i fødeindtaget. Høje værdier 
optræder, når der er en egentlig bredzone og 
åbent vand, og lavere værdier, når habitaterne 
i søen er mere ensartede. 3) SEA er arealet af 
den bedste ellipse, som kan trækkes gennem 
bi-plottene (Figur 1). Høje SEA-værdier indi-
ke rer fødenet og mange led i kæden og små 
værdier en kædeform med et begrænset antal 
led i kæden. 

Den tværgående analyse af disse data un-
derstøtter resultaterne fra de fire søer omtalt 
ovenfor. Der er store variationer på tværs af 
søerne, og der er tale om svage sammen-
hænge, men generelt stiger fødekædens 
længde med stigende koncentration af total-

Figur 2. Trofisk niveau (middel+ standardafvigelse) for de forskellige fiskearter. Også 
størrelsesklasser (10= < 10 cm, 10-20 og 20= >20 cm) for de større fisk i fire nye søer. 
Abo=Aborre, Ska=Skalle, Bra=Brasen, Hun= Trepigget hundestejle. Sud=Suder og 
Ged=Gedde.
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fosfor og aftager med stigende plantedække 
og/eller stigende volumen af søvandet med 
planter (Figur 3). Fødekæderne er altså gene-
relt mere sammenpressede i søer som er næ-
sten fyldt med planter, så prædatorernes kon-
trol i fødekæden må her anses for at være 
relativt svag; dvs. få ægte rovfisk og alle æder 
på omtrent samme niveau i fødekæden. For 
CR og SEA fandt vi ingen signifikante sam-
menhænge med miljøvariablene og resul ta-
terne er derfor ikke omtalt nærmere her.

Spiller alderen en rolle?
Hvor lang tid går der så, inden søernes fulde 
fødekæde er etableret? Det afhænger af en 
række forhold. Hvis søerne er forbundet med 
vandløb, vil der ske en hurtig kolonisation; 
hurtigst, hvor der er andre søer til stede på 
vandløbet /5/. På hele materialet har vi vur-
deret, hvordan fødekædens længde (NR) er 
relateret til søens alder (Figur 4), og har gen-
nemført multiple regressionsanalyser, hvor 
også de andre ovenfor beskrevne styrende 
faktorer (plantefyldt volumen og totalfosfor) 
indgår. Analyserne viser, at søens alder spiller 
en rolle, når data fra alle søer indgår, også 
når søer, som er 0-1 år gamle tages ud, men 
ikke når de 2-4 år gamle søer også udelades. 
Resultaterne, på – indrømmet – et beskedent 
datamateriale, viser altså, at søerne typisk 
har nået samme niveau som i de lidt ældre 
nye søer efter 5 år, og de adskiller sig ikke fra 
gamle naturlige søer (AU, upublicerede data). 

Konklusion
Vores resultater peger på, at søernes føde-
kæ der på mindre end 5 år når samme over-
ordnede sammensætning som i ældre søer. 
De viser også, at fødekædens længde øges 
med næringsstofniveauet og aftager med 
det plantedækkede areal og plantefyldte 
vand volu men i søen. En sø, der har en god 
blanding af åbent vand og plantedække, vil 

give bedre plads til rovfisk og dermed bedre 
kontrol fra prædatorer placeret øverst i fø de-
kæden. 

En måde at undgå, at nye søer gror helt til i 
undervandsplanter kunne være at skabe varie-
rede dybdeforhold, når søen etableres. Hvis 
typiske rovfisk som Aborre og Gedde ikke 
naturligt indvandrer, vil det være hensigts-
mæssigt med en udsætning, så fødekæderne 
stabiliseres.
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Figur 3. Sammenhænge mellem fødekædens længde, NR, for hvirvelløse dyr (invertebra-
ter), fisk og både invertebrater og fisk relateret til koncentrationen af totalfosfor, plante-
dæk ke (% af søarealet) og det plantefyldte volumen (% af søens vandvolumen) i en række 
nye søer. Bortset fra invertebrater som funktion af plantedække og fisk som funktion af total-
fosfor og plantefyldt volumen er alle relationer signifikante (p<0.05) om end svage. X-akse 
data er log-transformerede (naturlig logaritme).

Figur 4. Boxplot af fødekædens længde, 
NR, som inkluderer fisk og hvirvelløse dyr 
(invertebrater) afbildet mod søernes alder 
(10 %, 25 %,75 % og 90 % percentiler er 
vist).
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