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Somrene i Sydvest Grønland er 
korte men hektiske. Søerne og 
dammene omkring Kangerlus-
suaq (det tidligere Sdr. Strøm-
fjord) er dækket af  meter tyk is 
det meste af  året; men i slutnin-
gen af  maj er solen tilstrækkelig 
stærk til at smelte isen, og under-
vandsvegetationen har nu mindre 
end tre måneder til at spire frem, 
vokse og måske sætte blomster og 
frø. Dette er kun muligt fordi so-
len skinner 24 timer i døgnet, og 
den totale lysindstråling i denne 
periode kan være næsten ligeså 
stor som i de tempererede områ-
der i Nordeuropa.

I modsætning til hvad man 
umiddelbart skulle tro så er de 
fleste søer og damme i Sydvest-
grønland ikke nødvendigvis kolde 
og uindbydende habitater, som 
ikke skaber grobund for en rig 
undervandsflora. Området om-
kring Kangerlussuaq kan tilbyde 
næsten enhver biotop med en 
sommermiddel-temperatur fra 5 
til 15°C. Både søer og damme er 
strøet omkring i landskabet med 
nænsom hånd, og der optræder 
en naturlig klimagradient, som 

begynder inde ved indlandsisen 
med de kolde og grålige søer, hvor 
vandtemperaturen kun hæver sig 
nogle få grader over nul, og hvor 
ledningsevnen er under 5 µS cm-1. 
Bevæger man sig længere mod 
vest så stiger overfladetemperatu-
ren gradvist og det er ikke usæd-
vanligt at finde små beskyttede 

damme med en tæt undervands-
vegetation, hvor vandtempera-
turen når helt op på 15 °C i løbet 
af  juli og august. 

Damme
Mange damme er temporære bi-
otoper, som ofte tørrer ud i løbet 
af  sommeren. De er normalt gan-
ske lavvandede og vandet varmes 
derfor nemt op allerede tidligt på 
sommeren. Disse damme inde-
holder derfor ofte en vegetation, 
som ikke er markant forskellig fra 
den man finder i de tempererede 
områder i Nordeuropa.

Den altdominerende vegetation 
i disse damme udgøres af  Grøn-
lands måske hyppigste vandplante 
nemlig Vandspir (Hippuris vulgaris 
– se faktaboksen). Den er som 
amfibisk plante perfekt tilpasset 
vilkårene med skiftende vand-
stand, som netop er typisk for de 

Fantastiske undervandslandskaber 
i arktiske søer
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De fleste mennesker har en fornemmelse af, hvilket 
fantastisk syn der ofte møder en, hvis man dykker 
i en tropisk sø eller dam, da det netop er disse un-
dervandslandskaber, som efterlignes i de fleste stue-
akvarier. De færreste er formodentlig klar over, at 
mange arktiske søer også har en rig undervands-
vegetation, der kan være arrangeret i de mest 
fantastiske undervandslandskaber, som ligeså vel 
kunne være en talentfuld kunsters værk.

Figur 1. Endeløse rækker af Vandaks i Lake Ferguson. Denne sø har en flot 
bevoksning af Langbladet Vandaks (Potamogeton praelongus), som skaber et 
undervandslandskab, der ligeså vel kunne være en havgræseng i troperne.
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Lake Ferguson er formodentlig 
den lille lagune, som findes lige 
inden søens afløb forsvinder ud 
over fjeldsiden og danner et 80 m 
højt vandfald. I lagunen findes et 
blandet samfund af  Vandspir og 
Langbladet Vandaks samt nogle 
arter af  vandmosser, som vi 
endnu ikke har identificeret med 
sikkerhed (overfladisk kan de 
minde om arter af  Drepanocladus 
og Fontinalis). Den rige under-
vandsvegetation har næsten fuld-
stændigt overvokset de mange ef-
terladenskaber fra amerikanernes 
aktiviteter, mens luftbasen i Sdr. 
Strømfjord stadig var aktiv. Olie-
tønder, telefonpæle og gamle bil-
dæk er strøet ud over de meste af  
lagunen, og disse ting danner en 
mærkværdig baggrund for den 
dekorative undervandsvegetation.

Trepigget Hundestejle (Gastero-
steus aculeatus) og Fjeldørred (Salve-
linius alpinus) er de eneste fiskear-
ter i Lake Ferguson, men de er til 

fleste smådamme. Tidligt på sæso-
nen hvor vandstanden stadig er 
høj sætter Vandspir de smukkeste 
undervandsblade, som ikke kan 
forveksles med bladene fra andre 
vandplanter. Når skuddet nærmer 
sig vandoverfladen begynder det 
at lave luftblade, som ved første 
øjekast godt kan minde om tusind-
blads (Myriophyllum) luftblade. 
Vandspir er meget konkurrence-
dygtig – også som landplante – og 
tidligere vandfyldte fordybninger 
i landskabet kan indeholde smuk-
ke og tætte bestande af  emergent 
Vandspir flere uger efter det sidste 
vand er fordampet.

I mindre damme med et mere 
permanent vanddække er forskel-
lige arter af  Vandaks almindelige. 
Specielt er Tråd-Vandaks (Pota-
mogeton filiformis) meget hyppig i 
flere damme, og denne lille og 

spinkle vandplante er i stand til at 
sende en blomst hele vejen op til 
vandoverfladen fra op til en me-
ters dybde. I disse damme finder 
man også forskellige arter af  
Tusindblad, Vandranunkel (Batra-
chium) og Kransnålalger (Chara), 
men de udgør sjældent hovedpar-
ten af  vegetationen. Endelig er 
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) 
hyppig i små damme med surt 
vand, og fra midten af  juli sættes 
de usædvanligt smukke blomster, 
som på afstand kan minde om 
Vandhyacintens (Eichhornia 
crassipes) blomst, der er så almind-
elig mange steder i troperne.

Varme lavvandede søer og 
søer med temperaturspring-
lag
Der findes mindst et par interes-
sante søer i området omkring 
Kangerlussuaq, som ligger ca. 25 
km vest for indlandsisen. Lake Fer-
guson er en relativ dyb sø (mere 
end 80 m blot nogle få hundrede 
meter fra bredden), og den funge-
rer som vandreservoir for byen. 
Selvom søen er omkring 4 km2 
stor ligger den alligevel tilstrække-
ligt beskyttet til at et stabilt tempe-
raturspringlag kan opbygges i lø-
bet af  juli måned. Temperaturen 
i overfladevandet stiger i denne 
periode til omkring 12 °C, og det 
skaber et ideelt miljø for de større 
Vandaksarter. Den almindeligste 
vandplante i Lake Ferguson er 
formodentlig Langbladet Vand-
aks (Potamogeton praelongus), som 
først blev beskrevet for Grønland 
så sent som i 1995. I Lake Fergu-
son danner den store sammen-
hængende undervandsenge, hvor 
de enkelte skud vokser flere centi-
meter om dagen i vækstperioden. 
Langbladet Vandaks kan blive op 
til 5 m lang i Danmark, men i 
disse arktiske søer bliver de 
næppe mere end ca. 1,5 m lange.

Den mest interessante del af  

Figur 2. En træstamme er ikke nød-
vendigvis det første man forventer 
at møde under vandet i Grønland. 
Amerikanerne har imidlertid brugt 
mange af områdets søer og damme 
som losseplads, og derfor finder 
man også gamle telegrafpæle, 
selvom der naturligvis ikke findes 
så store træer i Grønland. Vandplan-
terne på billedet er primært under-
vandsformen af Vandspir samt et 
par arter af vandmosser.

Figur 3. Undervandslandskab i 
Lake Jean. Dette er naturens værk 
og ikke værket af en talentfuld 
kunstner! Der er mindst fire arter 
af vandplanter på billedet: to arter 
af vandmosser, Tråd-Vandaks og 
Vandspir (den lange slanke plante i 
baggrunden).
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gengæld begge til stede i stort tal. 
Akvatiske dansemyggelarver (Chi-
ronomidae), vandkalve (Dystici-
dae) og Limnaea snegle domin-
erer invertebraternes samfund, og 
de nyder alle godt af  den rige un-
dervandsflora, som dels yder be-
skyttelse mod glubske rovdyr og 
som dels på grund af  den store 
bladoverflade danner grobund for 
en næringsrig biofilm.

Ca. 15 km nordvest for 
Kangerlussuaq finder man den 
relativt lavvandede Lake Jean. 
Lake Jean danner også et stabilt 
temperaturspringlag, men søen er 
langt mindre en Lake Ferguson 
og den ligger også mere beskyttet, 
så derfor bliver overfladevandet 
også varmere i løbet af  somme-
ren. Søen er formodentlig en 
smule mere næringsrig, og såvel 
den højere temperatur som den 
højere næringstilgængelighed gør, 
at undervandsfloraen er specielt 
rig i Lake Jean.

Nede i profundalzonen på 9 m 
dybde er bunden oversået af  små 
skorstene, som dansemyggelar-
verne bygger af  slim og mudder-
partikler. Her er der ikke lys nok 
til at planterne kan trives, men al-
lerede på 8 m dybde danner 
kransnålalgerne en tæt under-
vandseng. Dette bælte af  kransnål-
alger afløses længere oppe af  
Aks-Tusindblad, Langbladet 
Vandaks, Spinkel Vandaks, Tråd-
Vandaks samt forskellige arter af  
vandmosser. Tilsammen danner 
de et usædvanligt smukt under-
vandslandskab, som er meget 
langt fra hvad folk sædvanligvis 
forbinder med undervandsland-
skabet i en arktisk sø.

Dybe og kolde, næringsfat-
tige søer
De fleste søer i området omkring 
Kangerlussuaq er endnu ikke ble-
vet navngivet. En af  disse interes-
sante navnløse søer tilhører grup-

Faktabox: Vandspir (Hippuris vul-
garis) – den mest almindelige vand-
plante i Grønland. 
Denne ekstremt tolerante plante fin-
des i næsten alt slags ferskvand i 
Grønland fra de koldeste og mest 
uklare søer ved foden af gletscherne 
til de varme temporære damme i de 
lavarktiske områder. En del af forkla-
ringen på denne tilpasningsevne er 
at Vandspir er en ægte amfibisk 
plante, som trives lige godt både 
over og under vand. I de talrige tem-
porære damme fortsætter planterne 
med at gro uforstyrret i mange uger, 
efter at det sidste vand er fordam-
pet. Tættere på indlandsisen udvik-
ler planterne simpelthen ikke under-
vandsblade – formodentlig fordi der ikke kommer lys nok ned i det 
lerede og uklare vand. I stedet laver planten meget lange internodier, så 
den så hurtigt som muligt kommer op til den livgivende arktiske sol.
   Overvandsskuddene (de emergente skud) danner nogle små og up-
rætentiøse røde blomster, som sidder helt inde i bladhjørnerne. De en-
kelte blomster er måske nok små og uanseelige, men når en tæt bestand 
af Vandspir blomstrer i juli og august farver de ikke desto mindre hele 
landskaber rødt.
   Vi fandt undervandsformen af Vandspir i to farvevarianter – en grøn 
og en rød. Det er usikkert om den røde farve har nogen som helst økolo-
gisk betydning, men det har været foreslået at den røde farve, som skyl-
des antocyan-pigmenter, kan spille en rolle som UV-filter. I den klare ark-
tiske atmosfære er der høj UV-stråling, som kan virke skadelig på 
planterne, og det ville derfor være hensigtsmæssigt, hvis planterne var 
udstyret med sådan en ”solbrille”. Vi observerede faktisk aldrig nogle af 
de grønne former blandt de emergente bestande, og det antyder alt an-
det lige, at de røde planter har en bedre tilpasning i det terrestriske 
miljø. Andre forklaringer på rødfarvningen går f.eks. på at antocyan-pro-
duktionen blot er et overskudslager af kulhydrater (ofte i forbindelse 
med kvælstofmangel) og denne model kunne ligeså vel forklare vores 
observationer.

Blomstrende Vandspir.

Undervandsfoto af den røde og grønne undervandsform af Vandspir.
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pen af  ”Langsøerne”, som de 
lokale har døbt dem. For blot et 
par år siden kunne disse søer kun 
nås ved hjælp af  helikopter – eller 
for de mere tålmodige på gåben – 
men efter bygningen af  Skan-
ska-vejen, som fører ud til Volks-
wagens testbaner på indlandsisen, 
er adgangen til disse søer blevet 
langt nemmere. Vi døbte en af  
søerne Lake Niko efter en hol-
landsk forsker, som arbejdede på 
søen for nogle år siden. Lake 
Niko er dyb og kold og ligger 
øst-vest, som netop er den frem-
herskende vindretning i området. 
Derfor dannes der heller ikke tem-
peraturspringlag, og sommer mid-
deltemperaturen er formodentlig 
omkring 5 °C. Søen er ekstremt 
næringsfattig, og den domine-
rende vegetation i søen udgøres 
af  vandmosser på dybder større 
end 2 meter, hvor den skurende is 
om vinteren ikke kan nå ned og 
slide vegetationen af. På lavere 
vand findes der spredte popula-
tioner af  Vandspir og Tråd-

Vandaks, men de findes især tæt 
på store sten, som danner ly for 
isskuringer.

Saltsøerne
Området omkring Kangerlussuaq 

er kendt for sine næringsfattige 
saltsøer, som er skabt fordi for-
dampningen er større end ned-
børen. Søerne er sædvanligvis let 
genkendelige på deres fossile bred-
zone, hvor der ofte er større eller 
mindre saltaflejringer. Den terre-
striske flora, som er knyttet til 
disse søer, er derfor også speciel 
og domineret af  mere eller min-
dre salttålende planter så som den 
karakteristiske Fugleklobraya 
(Braya linearis). Vandet er salt og 
har en ledningsevne på 
2000-4000 µS cm-1 og søernes 
vandmasser er permanent lag-
delte med det tunge kolde og me-
get salte vand i bunden og det var-
mere og knapt så salte vand i 
overfladen.

På trods af  den meget høje for-
dampning i området har de fleste 
søer oplevet en markant vand-
standsstigning igennem de seneste 
år. Det betyder desværre også, at 
overfladevandet er relativt uklart 
på grund af  kraftig erosion fra 
brinkerne, og fordi der frigives en 
mængde næringsstoffer fra den 
døde terrestriske vegetation, som 

Figur 4. Resterne af et rensdyrben. Vandet i Lake Niko er koldt og ekstremt 
næringsfattigt og selv om sommeren dannes der ingen betydelig biofilm på 
sten- og planteroverflader. I dette tilfælde frigøres der dog næringsstoffer 
ved nedbrydningen af rensdyrbenet, og det giver grobund for et lille samfund 
af mikroalger på selve knoglen og sandet omkring knoglen. Den sparsomme 
vegetation udgøres af Tråd-Vandaks.

Figur 5. I mange søer er vandet ekstremt klart. I dette tilfælde er billedet fra 
Lake Jean, og det kunne ligeså vel være et billede af vegetationen på søbred-
den, da der ikke er en eneste partikel i vandet til at sløre skarpheden i billedet.
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nu er oversvømmet. Disse næ-
ringsstoffer giver efterfølgende 
anledning til en forhøjet produk-
tion af  planktoniske mikroalger, 

som er med til at forringe vand-
kvaliteten yderligere.

Der er imidlertid en enkelt 
plante som ser ud til at nyde godt 
af  de nye fysiske betingelser om-
kring søerne. Det er Kær-Trehage 
(Triclochin palustris), som for eksem-
pel omkring Braya Sø danner 
store flotte sammenhængende 

populationer, som begynder aller-
ede ved 30 cm dybde og fortsæt-
ter langt op på søbredden. Under-
vandsbladene er blødere og mere 
seglformede end luftbladene og 
planterne der står på helt lavt 
vand blomstrer ligeså hyppigt 
som landformen. Den ægte under-
vandsflora lider formodentlig kraf-
tigt under det dårlige lysklima, 
som det uklare vand forårsager, 
og kun hist og her på helt lavt 
vand findes der små isolerede be-
stande af  Aks-Tusindblad.
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Kangerlussuaq er porten til Grøn-

land, og næsten alle grønlandsrej-

sende kommer derfor igennem 

byen, også selvom det endelige rej-

semål er Ilulissat i nord eller Nuuk i 

syd. Kommer man i godt vejr er det 

tydeligt at se, at hele området er 

oversået med søer og damme. Fra 

luften kan man se mindst tre forskel-

lige typer søer og damme uden over-

hovedet at have været i nærheden af 

lokaliteterne med kamera og måle-

udstyr: de grå og uklare søer tæt på 

indlandsisen, de dybblå, kolde søer 

og endelig de grønne søer og 

damme, hvor overfladetemperaturen 

bliver tilstrækkelig høj om sommeren 

til, at vandplanter og planktonalger 

kan trives. Kommer du en dag til 

Grønland, så bør du ikke takke nej til 

muligheden for at blive et par dage i 

Kangerlussuaq og besøge disse fan-

tastiske lokaliteter – og har du et un-

dervandskamera bør det have fast 

plads i dagsrygsækken…

Figur 6. Smukkere kan det formodentlig ikke blive? Et par slanke stængler 
af Vandspir blander sig med enkelte Langbladet Vandaks i et tæppe af ark-
tiske vandmosser.

Figur 7. En typisk Vandspir-lokalitet.


