
Generelt
Vandlopper er ganske små krebsdyr
som dominerer dyreplanktonet i de
fleste havøkosystemer.Vandlopper
danner en meget vigtig forbindelse
mellem primærproduktionen i vandet
og højere niveauer i fødekæden, dvs.
mellem planteplankton og f.eks.
fiskelarver. Der findes tusindvis af
forskellige vandloppearter som deles
mellem forskellige økosystemer fra
polarhavene til tropiske breddegrader
fra det åbne hav til kystområder.
Vandlopper har 12 vækststadier, 6
larvestadier som kaldes nauplius-sta-
dier (N1-N6) og 6 copepodite-stadier
(C1-C6), hvor det sjette stadium er
voksne hunner og hanner.

Indledning
I de sidste 5 år har Afdeling for Hav-
og Kystøkologi (HØK) i samarbejde
med Marine Laboratory Aberdeen i
Skotland samt adskillige andre uden-
landske havforskningsinstitutioner
investeret mange kræfter i at studere
en vandloppeart med navnet Calanus
finmarchicus (Fig.1). Størrelsen af C.
finmarchicus er omkring 2,5–3 mm,
og selvom den er lille i vores øjne, så
kaldes den stor på vandloppeskalaen.

Calanus finmarchicus er en af de talri-
geste vandloppearter i Nordatlanten
og udgør et meget vigtigt fødeemne
for mange kommercielle fiskearter,
f.eks. torskelarver, sild og lodde.
Islandske, færøske og norske fiskere
kalder Calanus rødæde, da dens pig-
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Figur 1: 
Calanus finmarchicus 
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menter kan farve maveindholdet af
f.eks. sild helt orange. Udbredelsen af
C. finmarchicus er baseret i det koldt-
temperede vand og når fra den sydli-
ge iskant til New England på den
amerikanske side og til Nordsøen på
den europæiske side af Atlanten (Fig.
2). Så udbredelsen af C. finmarchicus
er meget stor.

Set med vores øjne er livet for en
vandloppe, som for de fleste andre
dyr, stort set fokuseret på 3 ting; at
spise så den kan reproducere sig samt
flygte fra rovdyr. For at kunne repro-
ducere sig må vandloppen finde en
måde hvorpå den kan overleve perio-
der, hvor der ikke er føde nok til
reproduktion og samtidig formindske
chancen for at blive ædt af rovdyr der
søger føde ved hjælp af synet i de
øvre vandmasser. Forskellige vand-
loppearter har udviklet forskellige
måder at undgå dette problem på ved
at have en eller anden overvintrings-
strategi. Den overvintringsstrategi
som Calanus finmarchicus har udvik-
let, er at stoppe udviklingen lige før
den bliver moden på stadium C5, og
i stedet for at udvikle gonader og æg
bliver energien fra føden brugt til at
opsamle fedt-depoter (Fig. 3). C5-
Calanus vandrer, fuld af fedt, ud fra
fastlandssoklen ned til 600–1000 m
dybde og ligger i dvale i 7–9 måne-
der, i sikkerhed for rovdyr. Sidst på
vinteren vågner Calanus op og starter
vandringen igen, nu op til overfladen,
hvor den bliver transporteret med

39

Figur 3:
C. finmarchicus livscyklus

Data: Mike Heath, Marine Laboratory Aberdeen

Figur 2:
Udbredelsen af C. fin-
marchicus i Nordatlanten

Kort: Conover, 1988
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strømmen ind på fastlandssoklen
hvor den æder og reproducerer sig i
en ny generation.

Det ser ud til at en del af denne nye
generation stopper udviklingen tidligt
og ”beslutter” at opsamle fedt i stedet
for at udvikle sig videre til det voksne
stadium. De går så i dvale tidligt,
mens resten af generationen fortsæt-
ter med at udvikle sig, og gennemgår
en komplet livscyklus med reproduk-
tion.Til sidst, dvs. i august–septem-
ber, stopper denne nye generation på
C3–C5-stadiet, samler fedt og går i
dvale på C5-stadiet. Der kan således
findes flere generationer af C. fin-
marchicus i Nordsøen.

Hvad blev der af den?
Hovedformålet med forskningen,
som Danmarks Fiskeriundersøgelsers
Afd. for Hav- og Kystøkologi, Marine
Laboratory Aberdeen, University of
Strathclide i Glasgow, Institut für
Meereskunde i Hamburg og SIN-
TEF (Stiftelsen for Industriel og Tek-
nologisk Forskning) i Norge startede
i 1993, var at komme med en forkla-
ring på svingningerne og den mar-
kante nedgang i Calanus-populatio-
nen i Nordsøen de sidste 30–40 år.
Denne nedgang har vist sig at have
stor betydning for rekrutteringen af
kuller og torsk i Nordsøen.

Hovedspørgsmålet som blev stillet op
var: Hvad styrer populationsstørrel-
sen af Calanus finmarchicus i Nord-
søen? Da vinterpopulationen (en lille
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Figur 4:
Stationer hvor der
blev indsamlet 
Calanus på ICOS- og
TASC-togter i
1993–1997 af 
H/S Dana.

ICOS-togter:
● Oktober 1993-marts1995

TASC-togter:
★ Marts 1996
▼ November-december1996
✖ April 1997
▲ September 1997

-20 -25 -10 -5 0 5 10

68

66

64

62

60

58



del af populationen, der ikke går i
dvale) i selve Nordsøen ikke er stor
nok til at vedligeholde den produkti-
on som findes om foråret, indebærer
dette spørgsmål bl.a.: hvor ligger
vandloppen i dvale om vinteren?
Hvordan transporteres den ind i
Nordsøen og på hvilket tidspunkt?
Hvad styrer transportmekanismen?

For at kunne besvare disse spørgsmål
måtte vi kortlægge vinterudbredelsen
af Calanus finmarchicus, finde hvilke
koncentrationer den findes i, samt
hvor og hvornår den kommer op til
overfladen om foråret fra dvale.
Spørgsmålet blev besvaret ved hjælp
af data indsamlet på 9 togter med
havundersøgelsesskibet DANA (Fig.
4), ved hjælp af historiske data fra
CPR-(Continous Plankton Recor-

der)databasen (som har brugbare
data om C. finmarchicus i Nordsøen
og Norskehavet siden sidst i
1950’erne) ved brug af hydrografiske
modeller med indbygget vindretning
og styrke samt partikeldriftmodeller
som kan vise hvor Calanus fra Færø-
Shetland Renden bliver af i forskelli-
ge vind- og vejr-situationer.

De højeste koncentrationer af over-
vintring af C. finmarchicus som over-
hovedet er målt blev fundet i Færø-
Shetland-Renden og i den sydlige del
af Norskehavet (Fig. 5). Det viser sig
at vandloppen ligger i dvale i en
bestemt vandtype, Norskehavs-
dybvandsstrømmen (Norwegian Sea
Deep Water) som kendetegnes ved lav
temperatur og saltindhold (<0 ºC og
34,9 ‰) og strømmer mod syd ind i
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Figur 5:
Vinterudbredelsen 
af C. finmarchicus.
Figuren viser antallet
af Calanus i hele
vandsøjlen ned til
2000 m dybde. For
eksempel er der 
således i de stærkt
røde områder 35.000
individer i vandsøjlen
under 1 kvadrat-
meter vandoverflade.

Data: Mike Heath,
Marine Laboratory
Aberdeen
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Figur 6:
Det øverste billede viser Færø-
Shetland-Renden, og de tre
grafer viser denne rende i pro-
fil. Den øverste graf viser tem-
peraturen i renden, mens den
midterste viser salt-indholdet
(psu står for ”practical salinity
units” hvilket er det samme
som g/kg eller ‰). Den neder-
ste figur viser tætheden af Cal-
anus i antal per kubikmeter
(OPC står for Optical Plankton
Counter, som er det instrument
der er brugt). Vandmasserne
under den stiplede linie (28,0
isopycnal) udgør Norskehavs-
dybvand-strømmen. Den stiple-
de linie angiver hvor vandet har
en massefylde på 28 sigma-t
(massefylde minus 1000 målt i
kg/m3 – dvs. hvor meget van-
dets massefylde adskiller sig fra
de normale 1000 kg/m3). Læg i
øvrigt mærke til, at massefyl-
den ikke kun afhænger af
vand-dybden – vandets salt-
indhold og temperatur spiller
faktisk en større rolle.

Heath og Jónasdóttir, 1999

0 50 100 150 200 250 300

Distance (km)

De
pt

h 
(m

) 0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

0 50 100 150 200 250 300

De
pt

h 
(m

) 0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

0 50 100 150 200 250 300

De
pt

h 
(m

) 0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200



Færø-Shetland-Renden på 600–1000
m dybde (Fig. 6). Derfor bliver Cala-
nus mere og mere koncentreret i ren-
den om vinteren. Fedtkoncentratio-
nen i Calanus i dvale er højest i de
dyr som er i Norskehavs-dybvands-
strømmen, men er forholdsvis lav hos
Calanus i andre vandmasser (Fig. 7).
Man ved ikke om de vandlopper der
er i Norskehavs-dybvandsstrømmen
oprindelig er i bedre form end de
som er udenfor strømmen – det lave
fedtindhold af dyrene uden for
strømmen kan også betyde at de pga.

den højere temperatur og dermed
højere stofskifte forbrænder mere fedt
over vinteren, mens dyrene i strøm-
men beholder fedtet på grund af den
lave vandtemperatur.

I marts måned kan man se Calanus
stige op som en ”røg” fra dybden når
den begynder at bevæge sig op til
overfladen.Vandringsperioden kan
tage op til 3 måneder, fra slutningen
af februar til april. Derfor ser det ud
til at der er en konstant tre-måneders
tilførsel af C. finmarchicus som flyttes
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Figur 7:
Voks-ester-koncen-
trationen i C5-
C. finmarchicus i
november til januar
(µg/dyr).
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nogle svingninger i klimaforholdene,
som kaldes den nordatlantiske “oscil-
lation”, og som dannes ved variatio-
ner i atmosfærisk trykforskel mellem
Azorerne og Island. En anden vigtig
strøm er Norskehavs-dybvandsstrøm-
men, som Calanus føres med af når
den er i dvale. Det viser sig at volu-
men og styrken af denne dybhavs-
strøm er blevet mindre i de sidste 30
år (Fig. 9), fortrinsvis på grund af kli-
matiske ændringer. Det vil sige, at da
Calanus har begrænset sig til at ligge i
dvale i denne strøm, kan man regne
med at mængden af Calanus i Færø-
Shetland-Renden gennem de senere
år er blevet formindsket i samme for-

med overfladestrømmen ind i Nord-
søen. Den historiske serie af CPR-
data viser at en øget koncentration af
C. finmarchicus først er synlig i den
nordlige del af Nordsøen i marts/april
måned (Fig. 8).

Modellerne viser at det der styrer
styrken af den overfladestrøm, som
fører Calanus ind i Nordsøen, er
vindretning og -styrke.Vind fra nord-
vest i de perioder hvor vandloppen
kommer op i overfladen fra dvale, er
meget vigtig for at den overhovedet
kan komme ind i Nordsøen.Variatio-
ner i overfladestrømninger gennem
tiden synes at kunne forklares ud fra
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Figur 8:
CPR-data. Tal-linierne
på figuren viser kon-
centrationen (antal 
individer per 3 m3

CPR-prøve) af C. fin-
marchicus i måne-
derne februar–maj. 
Koncentrationen er
også indikeret med
farver; rødere farver
signalerer højere
koncentration.

Data: Beare and
McKenzie 1999

-10 -5 0 5 10

64

62

60

58

56

Februar

-10 -5 0 5 10

Marts

-10 -5 0 5 10

64

62

60

58

56

April

-10 -5 0 5 10

Maj



hold og volumen som aftagelsen af
Norskehavs-dybvandsstrømmen.
Basispopulationen af vandloppen,
som danner grundlag for Nordsøens
forårsproduktion, er derfor blevet ca.
20 % mindre.

Hvorfor al det fedt?
Calanus som er i dvale er fuld af fedt
af en type som kaldes voks-estere.
Voks-esterne sidder i en blære som
fylder kroppen og kan udgøre over 
60 % af dyrets tørvægt. Målinger om
vinteren viser at selvom vandloppen
ikke kan spise på det dybe vand, bru-
ger den ikke mærkbare mængder af
voks-estere i de 7-9 måneder den er i
dvale. Så hvorfor opsamle al det fedt
hvis dyret ikke forbrænder det? Dette
spørgsmål bliver endnu mere relevant
når man ved at fedt har positiv op-
drift i vand og at dyret burde flyde på
overfladen med al dette fedt. Det må
koste meget energi at svømme ned til
800 m mod opdriftskraften fra al det-
te fedt.

Men det viser sig at strategien slet
ikke er så dårlig. Målinger af den type
fedt som Calanus opsamler, voks-
estere, viser at med lavere temperatur
og højere tryk, dvs. dybere nede i
vandsøjlen, bliver forskellen på tæthe-
den af voks-estere og havvand min-
dre. Selvom vandloppen har positiv
opdrift ved overfladen, har den på
800 m dybde samme massefylde som
vand og er dermed opdriftsmæssig
neutral. Så den eneste måde hvorpå
en passiv Calanus i dvale kan vedlige-
holde sin position i det kolde vand, er
at have masser af fedt og ikke bruge
det. Om foråret behøver Calanus kun
at svømme lidt op fra den ”neutrale
zone”, hvorefter opdriftskraften fra
fedtet bærer den op, dvs. nu får vand-
loppen den investerede energi fra
svømmeturen ned i dybet tilbage. På
vejen op til overfladen bruger den
desuden voks-estere til forskellige
funktioner, men størstedelen bruges
dog til at udvikle gonader og når den
kommer op i overfladen er den klar
til reproduktion. Calanus kan på den
måde kontrollere hastigheden af
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Figur 9:
Færø-Shetland-
Rendens saltindhold
samt en angivelse af
hvor stor en del af
det dybe vand i 
renden, der stammer
fra Norskehavs-
dybvandsstrømmen
(NSDW).

Turrell m.fl., 1999
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Figur 10:
Kuller og C. fin-
marchicus

Kort: MacKenzie
m.fl., 1998
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De røde pile er den
varme Atlantiske
strøm (en gren af
Golfstrømmen), som
har “tunger” eller
grene der går ind i
Nordsøen (hvor langt
ind i Nordsøen
afhænger af vindret-
ningen). Med disse
tunger føres Calanus
og fiskelarverne ind. 

Det lyseblå område
er gydeområdet for
kuller. De blå pile er
den skotske kyst-
strøm som også fører
æg og larver af kuller
ind i Nordsøen. 

De grønne pile viser
tilførslen af Calanus,
først med Norske-
havs-dybvandsstrøm-
men og siden op (de
krøllede grønne pile)
i den Atlantiske
strøm mod nord.

Det orange område
viser Norskehavs-
dybvandsstrømmen,
dvs. der hvor Calanus
ligger i dvale.

Det mørkegrønne
område er det for-
modede klæknings-
område for kuller i
1996.



opdriften ved at forbrænde en del af
fedtet. Gennemsnitstiden for Calanus
for at komme op til overfladen er
beregnet til at være omkring 30 dage.
De to Calanus-projekter som HØK
har deltaget i har givet grundlag for
nye hypoteser til at forklare variatio-
ner af fiskebestande i for eksempel
Nordsøen. En af dem er en hypotese
af MacKenzie m.fl. (1998) som fore-
slår at Nordsøens kullerbestand har
udviklet en gydnings-strategi som er
tilpasset invasionstiden og invasions-
ruten af Calanus om foråret. Nordsø-
kuller gyder i området vest og nord
for Skotland, så dens æg og larver bli-
ver transporteret med Calanus ind på
fastlandssoklen (Fig. 10). Kullerlar-
verne svømmer da i næringsrig, fed
føde og kan hurtigt vokse og udvikles.

Calanus er derfor en virkelig fed lop-
pe. Den er utrolig vigtig i Nordsøens
fødekæde, men har udviklet den stra-
tegi at gemme sig størstedelen af året
i det dybe vand væk fra overfladens
rovdyr. Selvom den fede strategi giver
en stor succes i produktionen om
foråret, er Nordsøens Calanus-pro-
duktion stærkt begrænset af succes-
fuld indvandring  fra nord som er
kontrolleret af de klimatiske forhold,
dvs. vejr og vind, og måske også de
sultne fiskelarver, der ved skråningen
af fastlandssoklen venter på fed rødæ-
de fra den kolde, dybe Færø-Shet-
land-Rende.
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