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De senere års forskning ved Grønlands Klima-
forskningscenter på Grønlands Naturinstitut 

viser, at Nuup Kangerlua – Godthåbsfj orden – på 
mange måder er anderledes, end hvad der normalt 
observeres i arktiske økosystemer. Det anderledes 
starter med alt det, som er småt – alger og dyre-
plankton. Algernes produktion er således ander-
ledes fordelt hen over året end normalt, idet som-
mer- og efterårsproduktion er næsten lige så stor 
som forårsproduktionen. Det er ellers den generelle 
opfattelse, at forårsopblomstringen er den altafgø-
rende begivenhed i det marine arktiske økosystem. 
Det lader nu til, at sommer- og efterårsproduktio-
nen ligeledes er særdeles vigtig i fj orden, og at den 
produktive sæson derfor er meget lang.  

Den mystiske vandloppe
Forskerne har også fundet, at artssammensætnin-
gen af fj ordens dyreplankton, nærmere bestemt 
vandlopper, er helt anderledes end forventet – lige-
som mængden af dem topper på et andet tidspunkt 
af året end forventet. I andre arktiske områder top-
per mængden af dyreplankton samtidig med for-
årsopblomstringen i forårsmånederne, og her er det 
generelt dyreplankton af vandloppe slægten Cala-
nus, der dominerer. I Nuup Kangerlua dominerer 
derimod en meget mindre og næsten ukendt vand-
loppeart, Microsetella. Den lille rødlige vandloppe 
forekommer med enorme tætheder på op til 450 

pr. liter hvor der normalt ville forventes 1- 3 lop-
per pr. liter. Meget lidt vides om dette lille rødlige 
væsen, som nærmest virker livløs under mikrosko-
pets lup. Ingen ved, hvad den lever af, eller om den 
selv er føde for andre. Normalt har de små plank-
tondyr en central rolle i fødekæden, derfor kan 
vejene gennem fødekæden være anderledes i fj orden 
end i havet, og hvad der er observeret i andre arkti-
ske områder.

Uventet drivkraft
Men hvorfor passer de observationer, forskerne 
har lavet i Nuup Kangerlua, ikke ind i den gængse 
opfattelse af, hvordan et arktisk økosystem funge-
rer og er opbygget? Forklaringen skal måske fi n-
des oppe over vandet, ja helt oppe på land. Her lig-
ger indlandsisen, verdens næststørste iskappe, en 
kæmpe isklump, som mange steder når helt ned i 
fj ordene. Hver sommer smelter en del af isen. Det 
specielle er, at smeltevandet kommer som en puls 
– ikke om foråret, hvor snedækket smelter i det 
øvrige landskab, men først i løbet af sensommeren.    

Studier viser, at den kraftige afstrømning fra ind-
landsisen, der kommer som en puls i sensommeren, 
er i stand til at ændre den måde, hvorpå vandet cir-
kulerer i fj orden: Vandets bevægelser i Nuup Kan-
gerlua er forskellige før, under og efter den tilstrøm-
mende puls af ferskvand fra indlandsisen. Ændrin-

Smeltevand giver et 
    særegent liv 
     i Nuup Kangerlua

En usædvanlig algeproduktion og en næsten 
ukendt vandloppeart i den grønlandske fjord 
Nuup Kangerlua pirrer forskernes nysgerrighed.
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Planktonalger

Vandloppen Calanus 

Planktonalger

Vandloppen Microsetella

Den lille rødlige vandloppe Microsetella 

norvegica er meget dominerende i 

Nuuk Kangerlua i sensommeren.

Foto: Kristine Arendt

Vandmassernes overordnede cirkulationsmønstre i Nuup 

Kangerlua  om foråret og i sensommeren. I forårsmåne-

derne strømmer tungt kystvand ind i fjordens dybere dele 

drevet af ændringer i kyststrømmen og den vestgrønland-

ske strøm. Forårsopblomstringen er domineret af plankto-

nalgen Phaeocystis og vandloppen Calanus. I august-sep-

tember sker afsmeltningen fra indlandsisen ved, at glet-

sjerne kælver, og isbjerge smelter i den indre del af fjorden. 

Herudover strømmer store mængder smeltevand fra ind-

Forår

landsisen ned i fjorden. Smeltevandet tilføres fjorden både 

i overfl aden og fra undersiden af gletsjerne. Smeltevand, 

tidevandskræfter og opblanding resulterer i, at en varm 

opblandet vandmasse i de ydre dele af fjorden strømmer 

tilbage under det smeltevandsførende lag. Det overordnede 

strømningsmønster infl uerer ikke på fjordens dybere vand-

masser. I sensommeren opstår en sensommeropblom-

string domineret af kiselalger og den lille vandloppe Micro-

setella.  Skematisk model af Kristine Arendt

Sommer

Vandmassernes cirkulationsmønstre
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 Foto fra Nuup Kangerlua  

– Godthåbsfjorden

Foto: Thomas Juul-Pedersen

Videre læsning
www.natur.gl/
klimaforskningscenter/
overvaagning/

Grønlands Naturinstituts 
hjemmeside:
www.natur.gl 
Her fi ndes bl.a. en liste 
over publicerede artikler 
fra Grønlands Klimaforsk-
ningscenter

Data, som er anvendt til 
studierne, er bl.a. ind-
samlet under delpro-
grammet Marin Basis 
Nuuk, der hører under 
klimaovervågningspro-
grammet Nuuk Basis, 
som Grønlands Natur-
institut samt Grønlands 
Klimaforskningscenter er 
ansvarlig for. 

gerne medfører tilsyneladende øget produktion ved 
opblomstring af alger i sensommeren og et godt 
stykke ind i efteråret.

Den seneste forskning har vist, at ferskvandstil-
førsel i sensommeren og efterårsmånederne infl u-
erer på hele det kystnære miljø og har stor indfl y-
delse på økosystemet. Den høje sensommerpro-
duktion er givetvis årsagen til, at sammensætning 
af dyreplankton i fj ordene er anderledes end for-
skerne havde forventet. Den høje årlige produktion 
og lange produktive sæson medfører, at fj ordområ-
der og kystnære egne af Vestgrønland udgør vigtige 
lagre for atmosfærisk CO2. 

De arktiske økosystemer – de grønlandske i særde-
leshed – er meget diverse og udviser store geografi -
ske forskelle i både tid og rum. Ydermere tyder det 
på, at indlandsisen har langt større indfl ydelse på 
de marine økosystemer end hidtil antaget. Interak-
tionen mellem isen, fj ordene og havet er et område, 
som forskerne først nu er begyndt at gisne om 
betydningen af.

Øget overvågning af økosystemer
Opmærksomheden omkring eff ekter af klimafor-
andringer er ofte koncentreret om forandringer i 

det fysiske miljø, eksempelvis udbredelsen og tyk-
kelsen af havis samt øget afsmeltning af indlands-
isen. Sværere bliver det, når talen falder på konse-
kvenser af klimaforandringer på økosystemer og 
dyreliv. Antallet af konkrete konklusioner er gan-
ske simpelt begrænset af mængden af viden. 

Manglende tidsserier (dvs. gentagne undersøgelser 
over en årrække), basale undersøgelser af artssam-
mensætning og antallet af de enkelte organismer 
i tid og rum gør det vanskeligt at afsløre, om der 
er sket en ændring i økosystemet. Endnu sværere 
er det reelt at bevise, at eventuelle forandringer er 
sket som konsekvens af ændringer i klimaet.

De seneste årtiers opmærksomhed omkring klima-
forandringer har medført, at der er kommet øget 
fokus på problemstillingen. I Grønland kører der 
nu to programmer for overvågning af økosyste-
mer under GEM (Greenland Ecosystem Monito-
ring) i henholdsvis Zackenberg i Nordøstgrønland 
og Nuuk i Vestgrønland. Disse basale overvåg-
ningsprogrammer har sammen med en lang række 
forskningsprojekter ført til en bedre forståelse af 
økosystemerne og deres dynamik.  
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