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FORORD OG RESUME!
Som et biologisk delprojekt i Gudenåundersøgelsen 1973-75 blev
vandløbsvegetationen undersøgt over store strækninger af Gudenå'en
og dens tilløb. Særligt blev de almindeligste vegetationstypers
forekomst og udbredelse undersøgt i Spørring Å, Lilleå og Mattrup
Å samt i selve Gudenå, dels på strækninger i de øvre løb og dels
omkring tilløbet af Hadsten Lilleå. Samtidig blev den aktuelle forureningstilstand beskrevet i disse vandløb, særligt gennem målinger af koncentrationer for næringssalte.
En oprindeligt planlagt registrering af de enkelte planters og vegetationstypers total-udbredelse i hele Gudenå-systemet blev ikke
gennemført, idet flora'en på langt de fleste strækninger viste sig
at være langt mere ensformig - og især langt mere fattig på forskellige plantearter - end forventet.
Som hovedårsag til den store ensformighed i vegetationens kvalitative og kvantitative sammensætning må der peges på en kombination
af forurening og mekaniske indgreb - disse sidstnævnte særligt i
form af regulering, oprensning og grødeskæring.
Når vandpest og båndblade af pindsvineknop i almindelighed dominerer over lange strækninger kan det generelt opfattes som et resultat af en vegetationsudvikling fra varierede mod meget ensformige vegetationstyper.
Fra Mattrup Å bringes eksempler på drastiske vegetationsændringer,
som er indtrådt så sent som efter 1971, hvor de første undersøgelser udførtes. Endvidere bringes fra de omtalte vandløb eksempler
på skyggeeffekt, effekt af algepåvækst, kraftig grødevækst nedenstrøms dambrug samt drivende grødemængder. Som i Gudenå-forundersøgelsen bekræftes påny, at der som forventeligt ikke forekommer
nogen simpel relation mellem koncentrationer af næringssalte og grødemængder. Udledning af store mængder af næringssalte synes derimod
at fremme udviklingen af trådformede alger i masseforekomst.
Følgende specialestuderende og kandidater fra Botanisk Institut har
især bidraget til undersøgelsens gennemførelse - og med de i rapporten omtalte resultater: Margit Thorbek, Dorthe Fredskilde, Knud
Erik Breitenbauch og Niels Thyssen. Medarbejdere ved Botanisk Institut 's økologiske afdeling har udført en del af vandanalyserne.
Foruden til ovennævnte personer retter de to forfattere herved en
tak til "Gudenåudvalget", og dets tekniske udvalg, på hvis foranledning undersøgelsen blev udført.
Nærværende rapport afsluttedes i juli 1976, medens den endelige
færdiggørelse til Gudenåundersøgelsens rapport-serie udførtes pr.
januar 1978.

Ulrik Brøndum Jensen

Hans Mathiesen
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1. Indledning.
Ved anlæggelse af økologiske synspunkter på de biologiske,
fysiske og kemiske processer i vandløb når man hurtigt til
en erkendelse af, at der foregår en omfattende vekselvirkning mellem de biotiske og de abiotiske komponenter i "vandløbet" , enten dette er stort eller lille.
I den del af forureningsbekæmpelsen, som har været planlagt med henblik på at forbedre tilstanden i de danske vandløb, er der ofte - vel mest ud fra traditionelle synspunkter - overvejende været lagt vægt på at anvende få og enkle
parametre, eventuelt i kombination,til karakteristik af
forureningsgrad, f.eks, iltforholdj belastning med iltforbrugende organisk stof, næringssaltkoncentrationer;
tilstedeværelse/fravær af dyr, som er anvendelige som indikatororganismerJetc,
Som indikatororganismer er også flere planter blevet anvendt, og tillige er der anvendt kriterier som f.eks.
"afvekslende og artsrig vegetation".
Ofte er der i ganske forbavsende ringe grad i planlægningen
af danske vandløbs fremtidige (ønskelige) tilstand indgået
synspunkter om opnåelse af en vegetationsudvikling,som ud
fra økologiske synspunkter måtte anses for hensigtsmæssig
for opnåelsen af den ønskede "vandkvalitet" i vandløbet.
De organismer, som udgør en væsentlig fraktion af primærproducenterne i vandløb - og som samtidig bidrager på helt
afgørende måde til opnåelsen af den for vandløbets fauna
nødvendige substratpulje og nichediversitet - er således ofte stort set udeladt i planlægningen af vandkvalitet og
fastsættelse af kriterier og grænseværdier.
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Vandløbsvegetationens placering i den hidtidige forureningsbekæmpelse har ofte været karakteriseret ved diskussionerne omkring "grødens skadelige iltforbrug i døgnets mørketimer" og "spørgsmålet om hvorvidt grøden skal fjernes én
eller flere gange i en vegetationsperiode", Ligeledes har
det i de senere år særligt været diskuteret "på hvilken måde
grøden skal fjernes".
Samtidigt må det erkendes, at der i den botanisk-økologiske
litteratur over alt peges på den nære relation mellem vandhastighed, sedimentation og vegetationsudvikling. Og den
indbyrdes afhængighed kan bl.a. belyses ved at påpege, at
ændrede sedimentationsforhold ("fremkomst af blød bund")
radikalt kan ændre karakteren af vandløbsvegetationen, og
at omvendt en ændring i vegetationsudviklingen kan gribe
afgørende ind i sedimentationsforholdene.
Foruden at påpege det ønskelige i at medtage "planlægning af
den ønskelige vegetationsudvikling" i den fremtidige kvalitetsplanlægning for vandløb, må det forekomme væsentligt
her - indledningsvis i en botanisk-økologisk undersøgelse
over Gudenå-vandløb - at påpege, at der i studier over vandløbsvegetation bør lægges stor vægt på vegetationens successions forhold.
Særligt i henseende til de vegetationsdynamiske aspekter
er de fleste hidtidige undersøgelser og betragtninger over
dansk vandløbsvegetation meget ufuldstændige,
2. Formål
Ved planlægningen af "Gudenåundersøgensen 1973-75" blev den
botaniske undersøgelse af Gudenåsystemets vandløb beskrevet
som:
"submers makrofytvegetation i vandløb. Forekomst,
vegetationstyper, sæsonvariation og biomasse".
Undersøgelsens formål blev opstillet i følgende punkter:
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1) For udvalgte arter registreres tilnærmelsesvis totalforekomst i hele Gudenå-systemet.
2) For visse vandløbsstrækninger, bl.a. i relation til
dambrug og udledning af byspildevand, registreres udbredelse af almindelige og veldefinerede vegetationstyper.
3) Sæsonvariation - bl.a, som tilvækst i biomasse - måles
for udvalgte vandløbsstrækninger og vegetationstyper.
4) Biomasse for "grøde i drift" bestemmes for udvalgte strækninger og vegetationstyper,
5) Der lægges vægt på, at projektet koordineres med specielt
dambrugsundersøgelser, sedimentbeskrivelser og transportundersøgelser.
Ved undersøgelsens detailplanlægning og ved dens gennemførelse er det tilstræbt at udføre en undersøgelse, som
kunne tilgodese:
a) ønsket om at bidrage med informationer til anvendelse for
det fremtidige praktiske arbejde i bekæmpelse af og
kontrol med forureningen af Gudenå-vandløbene.
b) hensynet til det faglige ønske om at deltage i forureningsrelevant forskning i det botanisk-limnologiske emneområde: vandløbsvegetation/vandløbspleje/forureningsstatus.
Ved den praktiske gennemførelse af undersøgelsen har det
beklageligvis i flere tempi været nødvendigt at justere undersøgelses-programmet i en begrænsende retning. Dette er
blevet nødvendiggjort dels af lønudviklingen, som netop i
undersøgelsesperioden har været af et katastrofalt omfang, og
dels af de lige så katastrofale ændringer, som har fundet
sted på stillings- og stipendieområdet ved de højere læreanstalter.
De økonomiske begrænsninger har således - imod forventningerne ved Gudenåkonferencen maj 1973 - været afgørende for
en del af den praktiske gennemførelse af undersøgelsen.
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Imidlertid har dette delvis kunnet kompenseres ved, at
flere studerende ved Botanisk Institut har deltaget ulønnet i undersøgelsesarbejdet, bl.a, i forbindelse med specialeprojekter.
Samtidig har det i faglig henseende været hensigtsmæssigt
at udsætte visse dele af det omfattende, oprindelige undersøgelsesprogoram. Særligt er der her i faglig henseende lagt
vægt på det hensigtsmæssige i at etablere nødvendig basisviden og at udføre visse observationer gennem en længere
undersøgelsesperiode end den l(-2) årige periode, som blev
gældende for f.eks. transportundersøgelserne i "Gudenåundersøgelsen" ,
Følgende bemærkninger kan knyttes til de begrænsninger, som
er foretaget i forhold til det oprindeligt planlagte program
(jfr. ovenfor pkt, 1 - pkt. 5):
ad 1) Der er ikke udført nogen detaljeret registrering af
de enkelte arters total-udbredelse i Gudenåsystemet.
Dette skyldes bl.a,:
- at dette projektafsnit i fuld skala var blevet økonomisk uoverkommeligt.
- at den for det fremtidige, praktiske arbejde nødvendige viden om udbredelsesforhold delvis er etableret og delvis kan suppleres i f.eks, 1976-77.
- at langt de fleste vandløbsafsnit i Gudenåsystemet
var væsentlig mindre artsrige og varierede i floristisk henseende end forventet (jfr, ad 2),
ad 2) Dette projektafsnit er særligt udført for udvalgte
vandløb, idet det under undersøgelsens start stod mere
og mere klart, at den nuværende status for Gudenåvandløbenes vegetationstyper i særlig grad er bestemt
af de mekanisk-fysiske indgreb, som aktuelt har været
bragt i anvendelse i de respektive vandløb.
ad 3) og 4) disse projektafsnit er gennemført, men har kunnet begrænses noget i omfang.
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ad 5) I henseende til koordinationen med bl.a. dambrugs- og
stoftransportundersøgelser, er der lagt vægt på ved
udvælgelse af forsøgsvandløb at tilgodese en sådan
koordination.
Der har endvidere i overensstemmelse med den oprindelige projektbeskrivelse været udført supplerende sediment- og vandanalyser, særligt som målinger af koncentrationer af kvælstof- og fosforkomponenter på en række stationer på intensivt undersøgte vandløbsstrækninger.
Resultaterne herfra er dels indgået i Gudenåudvalgets
centrale data-registrering (ved VKI) og bringes dels i
nærværende rapport som bilag primærdata/vandkemi.
3. Undersøgelsens forløb, deltagere, metodik m.v.
3.1. Vandkemi.
Hovedvægten er lagt på kvantitative analyser af en række parametre, som traditionelt benyttes til beskrivelse af "vandkvalitet" særligt kvælstof- og fosforkomponenter.
Vedrørende den anvendte metodik henvises til bilag 13.51. og
til Gudenåundersøgelsens rapporter om de udførte interkalibreringsarbejder.
Hvor intet andet anføres angiver tot.P analyser udført på ufiltrerede prøver.
Der er foretaget enkelte iltmålinger samt orienterende studier
over suspenderet materiale og over interstitialvand i relation
til sediment- og vandkemiske vandløbsbeskrivelser.
Resultater fra disse vejledende og orienterende undersøgelser
er ikke medtaget i nærværende rapport.
Der er udført en særlig undersøgelse over iltforhold i Spørring Å i relation til makrofyter (specialeprojekt ved Botanisk
Institut, N. Thyssen - se litt.).
3.2. Vegetationsregistreringen:
a) de plantearter, der er medtaget, indskrænker sig overvejende til de egentlige vandplanter og vandformer af sumpplanter, som vokser ude i vandløbene. Dette har medført.
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at en lang række sumpplanter ikke er medtaget, men der
er dog givet et par eksempler på sumpplanter, som ofte
optræder ved og i vandløb. Registreringen omfatter således alle egentlige højere vandplanter - "limnofyter",
samt deciderede vandformer af sumpplanter - "amfifyter".
b) ved selve planteregistreringen er der dels anvendt en
optegnelse af hvilke arter, der var til stede på en given biotop, dels er der udført en række frekvensanalyser på følgende måde: på en vandløbsstrækning udvælges
via en random-tabel et antal punkter (aldrig under ti),
Fra disse er der lavet et tværsnit over vandløbet i to
meters bredde og de plantearter, der forekommer indenfor dette område registreres, men kun en gang, jvf. tabel 7.5.1.
c) undersøgelsesperioden strækker sig fra sidste halvdel
af 1973, hele 1974 samt første halvdel af 1975.
3.3. Deltagelse.
Undersøgelsen er forestået af stud.scient. Ulrik Jensen og
afdelingsleder Hans Mathiesen, Botanisk Institut.
I undersøgelsens praktiske gennemførelse har i feltarbejdet
særligt deltaget - foruden Ulrik Jensen -:
Stud.scient. Dorte Fredskilde,
Cand.scient, Kn,E.Breitenbauch (særligt vedr. periphyton
i Mattrup Å, se litt.).
Cand.scient, Niels Thyssen (særligt vedr. iltforhold i Spørring Å, se litt.).
Endvidere har medarbejdere ved Botanisk Instituts økologiske afdeling deltaget i analysearbejde m.v..
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Den hermed foreliggende rapport er udarbejdet af Ulrik Jensen,
idet Hans Mathiesen har deltaget ved tilrettelæggelsen og
udvælgelsen af det undersøgelsesmateriale, som hermed fremlægges .
Bilag 13.55. (farve-fotos) er ikke medtaget i den trykte rapport.
4. Udvælgelse af vandløbsstrækninger.
Samtidig med at det blev nødvendigt at begrænse omfanget
af den botaniske vandløbsundersøgelse, måtte det tillige
erkendes, at Gudenå-vandløbene i deres nuværende status er
meget lidt varierede i floristisk henseende. Det måtte endvidere anses for sandsynligt at dette ikke mindst skyldes
reguleringer, grødeskæringer og andre mekanisk-fysiske påvirkninger.
I stedet for den oprindeligt planlagte geografisk mere omfattende registrering af forekommende arter og vegetationstyper, er der derfor lagt stor vægt på en mere intensiv
undersøgelse af udvalgte afsnit af Gudenå-systemet.
Særligt er Mattrup å og Lilleåsystemet undersøgt, idet
Mattrup å allerede i forundersøgelsen har været benyttet
som forsøgsvandløb fra Botanisk Institut.
For Lilleåsystemets vedkommende har. flere hensyn været
medvirkende for valget, men særligt, at der her i undersøgelsesperioden forekom en stor variation, både i vegetationen, forureningstilstand og omfang af reguleringer (og andre mekaniskfysiske påvirkninger).
Endelig er der i forbindelse med de fra Botanisk Institut
tidligere udførte undersøgelser i Søbygaard sø og Gjern å
udført en række vandkemiske kontrolobservationer i Gjernåsysternet.
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5.

Oversigt over vandløbsvegetationens planter.

Arter. Som omtalt i indledningen er det ikke forsøgt at
gennemføre en fuldstændig registrering af samtlige de arter, som indgår i Gudenåsystemets vandløbsvegetation.
Foruden de mest almindelige arter nævnes der i nedenstående oversigt en række af de arter, der ved undersøgelsen
har vist sig at indgå som væsentlige bestanddele af de forekommende vegetationstyper. Tillige er der nævnt eksempler
på planter, som forekommer ret udbredt i Gudenåsystemet
- eller på de undersøgte strækninger - men som i kvantitativ henseende er af underordnet betydning.
I oversigten er der endvidere medtaget nogle enkelte af
de større alger, som på visse strækninger udgør en betydelig del af vandløbsvegetationen..
Hvor floralister anvendes i de følgende afsnit (ved lokalitetsbeskrivelser og i tabellariske opstillinger) er de
enkelte arter i almindelighed anført i alfabetisk rækkefølge. Plantenavnene er i almindelighed anvendt i henhold
til Rostrup-Jørgensen-s flora.
Især inden for to slægter af vandplanter er artsbestemmelser ofte overordentligt vanskelige og tidsrøvende. Det
drejer sig om Batrachium (Vandranunkel) og Callitriche
(Vandstjerne). Da tillige de enkelte arters økologi kun
er meget ufuldstændigt kendt, er der oftest ikke udført
artsbestemmelser for planter af disse to slægter.
Vandplanter og sumpplanter. Foruden ved deres særlige
artskendetegn kan de enkelte planter i vandløbsvegetationen
også karakteriseres og grupperes ved deres livsformer, d.v.s.
de morfologiske - og anatomiske - tilpasninger til voksested i eller ved vandløbet.
De arter, som i det følgende betegnes som vandplanter,
er i praksis altid:
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1) enten med flydeblade, som viser særlige tilpasninger.
F.eks, hvid åkande,
2) eller med submerse skud, d.v.s. voksende med blade og
stængler - men ikke blomster - under vandoverfladen.
F,eks, vandpest.
3) eller med både flydeblade og submerse skud. F.eks. vandranunkel (visse af arterne", nogle har kun submerse skud) .
Derimod betegnes en art ikke som en egentlig vandplante,
selv om planter af arten lejlighedsvis kan vokse submerst
og vise morfologiske tilpasninger til et voksested ude i
vandløbet. F,eks,:Vand-mynte og sump-forglemmigej.
Sumpplanterne har i almindelighed både stængler, blade og
blomster udviklet som luftskud over vandet. F.eks.:Smalbladet dunhammer. I øvrigt er det karakteristisk for alle
sumpplanter, at de indeholder store partier af luftvæv.

Mange af sumpplanterne kan dog hyppigt forekomme som vandformer, der kan vokse ude i vandløbet, eventuelt kun i en
del af vækstperioden, Enten helt neddykket, f.eks, sideskærm (og mange andre skærmplanter), eller med flydende
skud, f.eks. manna-sødgræs,
Som en særlig type af sumpplanters vandformer omtales i
det følgende planter med submerse båndblade. F.eks. enkelt
pindsvineknop. Denne morfologiske tilpasning til voksestederne ude i vandløbene, både på dybt og lavt vand,
samt mere eller mindre strøm,behandles traditionelt som
en speciel morfologisk og økologisk type i den botaniske
litteratur. Og der er god grund til at opretholde denne
specielle type,idet båndblads-planter af enkelt pindsvineknop indgår i de mest udbredte vegetationstyper såvel i
Gudenåsystemets åer som i andre af vore vandløb,

5.1, Batrachium spp. (arter af vandranunkel).
Arter af vandranunkel er almindeligt forekommende i hele
Gudenåsystemet - fra bækken og grøften til Gudenåens nedre løb. Som dominerende art forekommer vandranunkel nu
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sjældent, i modsætning til tidligere. Og hvor den endnu
er rigeligt til stede,er det altid sammen med mindst en
anden planteart. Meget få sedimenttyper synes at udelukke
den, men den største udfoldelse opnår den i det lidt mere
grovkornede sediment, således i Mattrup å ved Stidsmølle
(MAR 454), og i samme vandløb ved Mattrup gods (MAR 452).
Af andre gode Batrachium biotoper kan nævnes Nimdrup Bæk
(før udløb i Bryrup Langsø ved BRY 420), Gudenå ved Voervadsbro (GUD 469), samt Gudenå ved Vilholt (GUD 470). De
steder, hvor vandhastigheden er stor, blomstrer den sjældent. I øvrigt er den vegetative formering - og overvintring
- af stor betydning hos de fleste vandplanter, også hos
vandranunkel. Som nævnt er der ikke anført artsnavne, bl.a.
fordi der hersker usikkerhed omkring artsbestemmelsen indenfor denne slægt.

5.2.Callitriche spp. (arter af vandstjerne).
For vandstjerne er der ligesom for den foregående slægt
heller ikke angivet
artsnavne, fordi bestemmelser er
overordentligt vanskelige og tidsrøvende og oftest kræver
plantemateriale med frugter. Men der er dog gennemført
bestemmelser af de arter, der blev registreret som forekommende i Gudenåsystemet. Der er anvendt en monografi af
D.H.Schosman "Les Callitriches" 1967.
Den hyppigste art er Callitriche- cophocarpa (roset-vandstjerne) , der ofte over kortere strækninger optræder dominerende. Endvidere forekommer C.stagnalis (storfrugtet
vandstjerne), C.platycarpa (fladfrugtet vandstjerne), C.
hamulata (smalbladet vandstjerne)] denne art er knyttet (især)
til ionsvage vande evt. med pH omkring 7
. / og forekommer næsten altid hvor der er okkerudfældning. C,hermaphrodita (høst-vandstjerne) er tilsyneladende sjælden og
kun fundet i et lille tilløb .til Alling å ved Kongensbro.
C.verna (vårvandstjerne), kun med sikkerhed identificeret
som landlevende dværgform i Spørring ådal og de øvre dele
af Mattrup å.
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5.3. Elodea canadensis (vandpest).
Vandpest forekommer udbredt overalt i Gudenåsystemet, og
denne almindelige vandplante vokser ofte som enedominant
i tætte bestande. Spørgsmålet om plantens krav til substrat
er vanskeligt at besvare, fordi den optræder på ethvert
vandløbssediment. Men det synes dog ret klart, at den optimale vækst foregår på den mere finkornede fraktion. Dette
er i god overensstemmelse med litteraturens angivelser vedrørende økologiske og fysiologiske undersøgelser over plantens relation til bl,a. FeS i bunden. (Se litt.; C.Olsen).
Elodea er enorm reproduktionsdygtig i vegetativ henseende,
og selv en lille stængelfraktion eller små, løsrevne knopper er i stand til at udvikles til nye planter, der slår
rødder. Samtidig er vandpest ret indifferent over for lys,
og ses derfor ofte stå som bundvegetation, endog mellem meget tætte bestande af andre vandløbsplanter eller under træer.
I de to sidstnævnte forhold, reproduktionsevne og lystolerance, besidder Elodea et meget stort konkurrencepotentiel.
5.4. Potamogeton spp. (arter af vandaks).
Slægten er repræsenteret ved en lang række arter i Gudenåsystemet hvoraf navnlig to, Potamogeton crispus (kruset
vandaks) og Potamogeton perfoliatus (hjertebladet vandaks),
er overordentligt hyppige. De er hist og her enedominanter,
og mange andre steder indgår de som væsentlige elementer i
vandløbsvegetationen. Potamogeton crispus er tolerant overfor
forurening, og især klarer planten sig godt ved ringe vanddybde. Denne art og Potamogeton natans (svømmende vandaks) må
betragtes som de to vandplanter, der klarer sig bedst ved udledning af store mængder af næringssalte i vandløb. Selv i
ekstremitilfælde, som f.eks. ved stor belastning med dårligt
renset spildevand i Lilleå,kan enkelte skud af disse planter
forekomme. Følgende liste over Potamogeton arter, som i 197 375 er fundet i vandløb i Gudenåsystemet, kan opstilles (listen er næppe fuldstændig, således mangler Potamogeton frisii,
der ikke blev genfundet 1973-75):
Potamogeton alpinus (rust-vandaks)
Potamogeton crispus (kruset vandaks)

