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Status på vandaks i vandløb
Knap halvdelen af alle danske arter af under-
vandsplanter tilhører slægten vandaks (21 ud 
af 50), og slægten er derfor vigtig i danske 
vandløb. Nogle vandaksarter er fortsat hyp-
pige, men rigtig mange arter er forsvundet fra 
vandløbene samtidig med, at en række arter 
fortsat er i tilbagegang og sjældne i dag (fig 
1) /1/. Tilbagegangen skyldes formentlig, at 
levestederne er stærkt forringede eller helt 
forsvundet, fordi vandløbene er blevet udret-
tet og nedgravet samtidig med, at de mere 
stille vande, bagvande, er blevet voldsomt re-
ducerede i omfang /2,6/. Samtidig er der også 
omfattende grødeskæring i mange vandløb, 
hvilket er en trussel for særligt langsomt-vok-
sende arter med apikale vækstpunkter. I et 
forsøg på at forbedre levestederne, genop ret-
tes vandløbsstrækninger ved brug af forskel-
lige virkemidler, eksempelvis genslyngninger, 
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Figur 1: Forekomst af vandaks-arter på 13 
lokaliteter beliggende i 9 vandløb i period-
erne 1896, 1996, 2004-2009 og 2010-2015 
(Data fra 1896 og 1996 tidlige rapporteret 
i /1/). 
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udlægning af groft substrat og fjernelse af 
fysiske spærringer. Alligevel ser det ikke ud 
til, at de sjældne vandaksarter vender tilbage 
på de genoprettede strækninger /3/. Når de 
sjældne arter ikke formår at etablere sig på de 
genoprettede strækninger, kan det skyldes, 
at der ikke er kildepopulationer i nærheden, 
hvorfra spredning kan forekomme. Det kan 
også skyldes, at de har ringere etableringsevne 
end de mere hyppige arter. I denne artikel ser 
vi nærmere på etableringsevnen hos en række 
vandaksarter. Vi kigger på, om der er forskel 
på etableringsevnen hos de sjældne og de 
mere almindelige arter, samt om det kan være 
med til at forklare, hvorfor de sjældne vand-
aks arter ikke kommer tilbage på vandløbs-
strækninger, der er blevet genoprettede. 

Roddannelses-strategi og forstyrrelse 
i vandløb
Vandløb er naturligt forstyrrede økosystemer. 
Høje strømhastigheder, der særligt forekom-
mer om efteråret, kan bevirke, at områder, 
der før var dækket af planter, blotlægges, og 
dermed skabes der plads til, at nye individer 
kan etablere sig, når strømhastigheden falder 
/4/. Etableringen af en vandplante afhænger 
af flere ting. Først skal et fragment af planten, 
eksempelvis en stængel, bundfælde, for at 
planten har en chance for at etablere sig. Hur-
tig roddannelse giver mulighed for en hurtig 
forankring, mens store, lange og forgrenede 
rødder kan stabilisere bund-substratet og 
der ved medvirke til, at planten ikke bringes 
i transport igen /7/. Tilsammen øger dette 
chancerne for en vedvarende etablering /4/. 

Roddannelse hos hyppige og sjældne 
vandaksarter
Vi har undersøgt roddannelse- og morfologi 
af rødder hos hyppige og sjældne arter af 
vandaks. Vi har valgt arterne Kruset vandaks 
og Hjertebladet vandaks som repræsentanter 
for de hyppige vandaksarter i vandløb, mens 
Langbladet vandaks, Glinsende vandaks og 
Græsbladet vandaks repræsenterer de mere 
sjældne arter. For hver art indsamlede vi 12 
topskud (herefter individer) á 20 cm, som 
efterfølgende blev udplantet på en strækning 
i Skibby Å, således at de nederste 10 cm stæn-
gel blev nedgravet i vandløbsbunden. Herefter 
blev der indsamlet individer af hver art (kun 
otte individer af Langbladet vandaks pga. man-
glende plantemateriale) hver uge, gennem 4 
uger. Røddernes udvikling og morfologi blev 
undersøgt, hvor vi bl.a. kiggede på antallet 
af rødder, røddernes længde og placering på 
stænglen samt antal og placering af plantens 
vækstpunkter (nodier) på de nye stængler se 
fig 2.

Resultater 
Der var stor forskel på, hvor hurtigt de for-
skellige arter af vandaks udviklede rødder 
(tab 1; fig. 3). Kruset vandaks og Græsbladet 
vandaks udviklede rødder først (T1), men 
Kruset vandaks udviklede signifikant flere 
rødder end Græsbladet vandaks. Hjertebladet 
vandaks og Glinsende vandaks havde begge 
rødder efter to uger (T2), men Hjertebladet 
vandaks udviklede signifikant flere rødder 

Sjældne vandaksarter

Tabel 1: Analyse af variablerne art, tid og art*tid effekt på responsen (ANOVA; signifikans-
niveau = 0,05)

Respons Art Tid Art*tid

Total antal rødder
F

35,19
P

<,0001
F

10,40
P 

<,0001
F

4,00
P

0,0006

Antal rødder på 
original nodier

11,84 <,0001 3,12 0,0346 0,17 0,9989

Antal rødder på 
nye nodier

10,19 <,0001 12,31 <,0001 1,00 0,4703

Rodlængde 28,18 <,0001 29,88 <,0001 3,72 0,0011

Rødder på 1. led 0,00 1,0000 0,00 1,0000 2,93 0,0062

Rødder på 2. led 2,34 0,0686 7,80 0,0002 1,21 0,3142

Rødder på 3. led 0,43 0,7854 0,00 1,0000 0,00 1,0000

Figur 2: Hjertebladet vandaks. På billedet illustreres nodiernes placering. I alt ses der tre nye led fra den original stængel.
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end Græsbladet vandaks. Dog var der ikke 
sig nifikant forskel på antal rødder mellem 
Hjertebladet vandaks, Glinsende vandaks og 
Kruset vandaks efter 4 uger (T4). Langbladet 
vandaks havde slet ikke udviklet rødder efter 

fire uger (T4).
Der var store forskelle på, hvor forgrenet 

rodnettet blev hos vandaksarterne vurderet 
ud fra hvor mange rødder der blev udviklet på 
de enkelte nodier. Med undtagelse af Langbla-

det vandaks udviklede alle arter rødder på de 
nye nodier (fig. 4; fig. 6), mens det næsten 
udelukkende var Kruset vandaks, der udvik-
lede rødder på original nodiet. Kruset vandaks 
udviklede også rødder på 1. led af de nye no-
dier (tab 1), og der var også en tendens til, at 
der blev udviklet flere rødder på 2. led og 3. 
led af de nye nodier. Dermed opnåede Kruset 
vandaks det mest forgrenede rodnet i løbet af 
de fire uger. Antallet af rødder på nye nodier i 
1. led var desuden signifikant højere hos Hjer-
tebladet vandaks i forhold til de sjældne arter, 
se fig. 4.

Samlet set havde Kruset vandaks signifikant 
længere rødder (gennemsnitlig rodlængde 
550 mm fig. 5; tabel 1) end Græsbladet-, Glin-
sende- og Langbladet vandaks, mens der ikke 
var signifikant forskel på den samlede rod-
længde mellem Kruset- og Hjertebladet 
vandaks. Dog havde Hjertebladet vandaks 
ikke signifikant længere rødder end Græsbla-
det- og Glinsende vandaks. Samlet set udvik-
lede de hyppige arter længst rødder. 

Grødeskæring, bagvande og sjældne 
vandaksarter
Resultaterne af denne undersøgelse viser, at 
de hyppige arter af vandaks, Kruset vandaks 
og Hjertebladet vandaks, forankrer sig hurti-
gere og mere effektivt end de mere sjældne 
arter. Disse arter danner hurtigere rødder, 
længere rødder og har et mere forgrenet rod-
net, hvilket samlet set øger etableringspoten-
tialet. Resultaterne tyder derfor på, at det er 
sværere for de sjældne vandaksarter at reeta-
blere sig i vandløbene, og det kan være en af 
de væsentligste årsager til, at vi ikke finder 
dem på de genoprettede vandløbsstrækninger 
/4/. Derudover kan grødeskæring være med 
til at forværre situationen for de sjældne arter. 
Ikke blot fordi de har ringere genvækst, når 
deres vækstpunkter bortskæres, men også 
fordi grødeskæring altid indebærer en risiko 
for, at hele bestande af planter kommer i 
transport, fordi strømhastigheden i vandløbet 
øges. Efter en skæring vil det således være 
de hyppige arter, der har størst chance for 
at reetablere sig, både fordi de har et større 
etableringspotentiale, som vist her, men 
også fordi der vil være langt flere fragmenter 
af de hyppige arter, som vil kunne etablere 
sig. For at hjælpe de sjældne vandaks arter 
på vej, skal grødeskæringspraksis altså nøje 
overvejes. Ligeledes bør sikring af bagvande 
indgå i overvejelserne, når et vandløb geno-
prettes, idet bagvande oplever stedvise 
lave strømha stigheder og øger muligheden 
for etablering af arter i vandløbet. /4/. Den 
største udfordring er imidlertid, at de sjældne 

Figur 4: Udviklingen af antal rødder pr led for Kruset vandaks, Græsbladet vandaks, Glin-
sende vandaks, Hjertebladet vandaks og Langbladet vandaks over tid for n>8 (ANOVA; sig-
nifikansniveau = 0,05). O = original nodie, 1 = første led, 2 = andet led, 3 = tredje led. 

Figur 5: Længde af rødder på alle nodierne for Kruset vandaks, Græsbladet vandaks, Glin-
sende vandaks, Hjertebladet vandaks og Langbladet vandaks over tid for n>8 (ANOVA; 
signifikansniveau = 0,05).

Figur 3: Tidslig udvikling af rødder for Kruset vandaks, Græsbladet vandaks, Glinsende 
vandaks, Hjertebladet vandaks og Langbladet vandaks over fire uger, n>8 (ANOVA; signi-
fikansniveau = 0,05)
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arter i dag mangler kildepopulationer, som 
fragmenter kan spredes fra, hvilket forringer 
deres koloniseringspotentiale og dermed også 
etableringspotentialet.
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Figur 6: Foto af rodudviklingen hos de fem arter Kruset vandaks, Græsbladet vandaks, Glinsende vandaks, Hjertebladet vandaks og 
 Langbladet vandaks. Billederne viser, i pilens retning, arternes tilstand før udplantning og frem til forsøgets afslutning.


