
Projekt og forskningsområde
Projektets titel er “Pelagic Communi-
ty Structure” og de danske partnere
kommer fra DFU, Københavns Uni-
versitet og Danmarks Miljøunder-
søgelser. Projektet er en del af et
større forskningsprogram hvor dan-
ske havforskere over en fem-årig peri-
ode (1996-2001) samarbejder med
forskere ved et thailandsk havforsk-
ningscenter, Phuket Marin-Biologi-
ske Center (PMBC). I forbindelse
med programmet fik PMBC i 1996
et nyt havundersøgelsesskib, og der-
for har vi i projektet haft rådighed
over et veludrustet forskningsred-
skab, der har givet os mulighed for at
lave alle ønskelige indsamlinger og
målinger.

Vores forskningsområde dækker en
sektor af Thailands vestkyst ud mod
Andamanerhavet (Fig.1). Før projek-
tets start havde der været arbejdet på
undersøgelse af plankton-forekomst
og -produktion i de kystnære områ-
der, men man vidste meget lidt om
forholdene længere ude i det åbne
hav. Under vores indsamlinger ønsker
vi derfor at dække et udstrakt område
længere fra kysten.Vi arbejder fra
kystnære stationer, ud over kontinen-
talsoklen (dybder på 20-80 meter) og
forbi sokkelskrænten, hvor vanddyb-
den falder brat fra cirka 80 meter til
over 300 meter.Vi er specielt inter-
esserede i at undersøge området lige
udenfor sokkelskrænten, da dette om-
råde andre steder har vist sig at have
en særlig høj biologisk produktion.
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I troperne finder vi arts-rige og meget komplekse 
økosystemer. Forskningsindsatsen i disse områder har hidtil 
været koncentreret på beskrivelse og systematisering 
af artssammensætningen, men den økologisk orienterede 
forskning er ved at blive udbygget.

DFU deltager i et Danida-støttet forskningsprojekt i Thailand,
der sigter på at øge vores forståelse for økosystemernes
funktion  i et udvalgt  tropisk havområde. Vi ønsker blandt
andet at få bedre indsigt i fiskenes gyde-pladser og fiske-
larvernes opvæksbetingelser
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Figur 1:
Undersøgelsesområdet
ved Thailands 
vestkyst ud mod 
Andamanerhavet.
De tre linier 
(transekter) vi fulgte
under vores 
prøvetagning er vist.



af vand fra bund til top bliver meget
lille. Jo varmere vandet er, des lettere
er det, og der er derfor en stor forskel
mellem massefylden af vandet fra top
til bund. Da der hele tiden sker en
udsynkning af organismer fra overfla-
delaget fjernes der næringstoffer her-
fra, og en fortsat algeproduktion er
betinget af opblanding af bundvand
og tilbageførsel af næringsstoffer til
vandsøjlen.

Da der i modsætning til tempererede
egne er en stor temperatur- (og mas-
sefylde-) forskel hele året, er produk-
tionen afhængig af at der sker en
kraftig fysisk påvirkning af vandsøj-
len. Der er to mulige kræfter der kan
give denne opblanding: vinden og
tidevandet.Vindpåvirkningen er
særlig stor i den våde monsunperio-
de, hvilket kan ses ved at de øverste
40-50 meter af vandsøjlen er mere
opblandet i denne periode, og skille-
fladen (springlaget) mellem varmere
og relativt koldere vand er rykket
længere ned (fra cirka 45 meter til
cirka 60 meter, Fig. 2).

Tidevandspåvirkningen viser sig ved
to fænomener. For det første fører

Vejr og hydrografi
Vi er også interesserede i de økologi-
ske forskelle mellem monsun-perio-
derne. I dette område skifter vejrfor-
holdene mellem to vidt forskellige
perioder, den tørre monsunperiode
fra januar til maj, der er præget af
tørre vinde fra kontinentet (fraland-
svind), og den våde monsunperiode
august til november, der er præget af
fugtig luft, der blæser ind fra havet.
På grund af ændringen i solindstrå-
ling og vindpåvirkning kan produk-
tionsforholdene i havet skifte imellem
monsunperioderne, og vores feltind-
samling dækker derfor hver af disse
perioder.

De hydrografiske forhold undersøges
med en dybde-profilering af tempera-
tur og saltholdighed langs linier der
strækker sig fra kysten til det dybe
vand (Fig.1). Figur 2 viser hvorledes
temperaturen varierer i et sådant snit,
med en sammenligning mellem
monsun-perioderne.

På grund af den stærke og relativt
konstante varmepåvirkning i troperne
er vandet meget kraftigt lagdelt. Den-
ne lagdeling bevirker at udvekslingen
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Figur 2:
Snit af vandsøjlen
langs det midterste
af vores transekter.
Skrænten fra kon-
tinentalsoklen er vist,
og de blå linier viser
vandets temperatur.
Den grønne konture-
ring viser algernes
forekomst, fortrinsvis
omkring springlaget.
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den almindelige tidevandsbevægelse
vandet ind mod kysten og tilbage, og
denne bevægelse over havbunden
giver på de lavere dybder en vis
opblanding af vandsøjlen. Endvidere
sætter tidevandsbevægelsen gang i en
speciel bølgedannelse i temperatur-
springlaget – der dannes såkaldte
interne bølger. Disse interne bølger
er særligt markante i Andamaner-
havet. Mens de interne bølger i andre
områder oftest har et udsving på et
par meter, kan bølgerne i vores
undersøgelsesområde svinge med helt
op til 50 meter fra øverste til nederste
placering (dvs. fra “bølgetop” til “bøl-
gedal”). Den kraftigste bølgebevægel-
se fandt vi umiddelbart uden for sok-
kel-skrænten, ved omkring 200
meters vanddybde.Vi kan se bølgebe-
vægelserne ved at gentage profilerin-
gerne af vandsøjlen igennem et
bestemt tidsrum. I figur 3 er illustre-
ret hvordan springlaget bevægede sig
op og ned under et ophold på en sta-
tion udenfor sokkel-skrænten.

Plankton-produktion
og -forekomst
De hydrografiske forhold, med tem-
peratur-lagdeling, vind og tidevand,
betyder at plankton-forekomst er
højest i den øverste del af springlaget,
mens forekomsten i øvrigt synes at
toppe i området ved kysten, hvor
vanddybden er cirka 60 meter, samt
udenfor sokkel-skrænten, i området
med cirka 200 meter vanddybde.
Dette mønster gør sig tillige gælden-
de for vores målinger af alge-, bakte-
rie- og vandloppe-produktion. I den
sydlige del af vores undersøgelsesom-
råde, hvor soklen er meget smal, kan
vi kun skelne én top, men over den
bredere sokkel i den nordlige del ser
vi en tydelig adskillelse mellem to
områder. Figur 4 viser variationen i
mængden af store vandlopper langs
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Figur 3:
Resultatet af gen-
tagne målinger på
samme station. 
De blå linier viser
vandets massefylde
(kg per kubikmeter),
og den grønne 
konturering viser
algeforekomsten
(med størst koncen-
tration i springlaget).
Over cirka en time
ser vi at springlaget
kører op og ned.

Figur 4:
De store zooplankton-organismer, fortrinsvis
vandlopper, fordeler sig med størst biomasse
på hver side af kontinentalsokkel-skrænten.
Målinger langs vores nordligste transekt.
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den nordligste indsamlings-linie. På
samme måde kan vi i det nordlige
område tydeligt adskille to koncen-
trationer af fiskelarver, en på hver
side af sokkel-skrænten (Fig. 5).
Vi ser det samme mønster i begge
monsunperioder, og der var ikke
særlig stor forskel på plankton-fore-
komst og -produktion mellem de to
perioder. I absolutte tal er plankton-
biomasse og -produktion i samme
størrelsesorden som vi finder det i
sammenlignelige områder i vore tem-
pererede egne – biomassen generelt
lidt lavere, produktionen generelt lidt
højere.

Fiskelarve-diversitet 
og gydeområder
Vores prøver, som vi indsamler med
et 2 meter ring-net (se Fisk og Hav
nr. 42, s.17), indeholder en utrolig
artsrigdom af fiskelarver. Ikke mindre
end 109 familier er repræsenteret, og
da vi ofte finder 3-4 arter i hver fami-
lie, har vi haft i hvert fald 300 arter i
vores prøver! Der er dog nogle
bestemte familier, der er domineren-
de i området.

På figur 5 er med forskellige farver
illustreret hvorledes forekomsten af
fiskelarver er fordelt på de domine-
rende familier.Tydeligvis er familier
som Hestemakreller, Hvarrer, Snap-
pere og Næsehornstorsk blandt de
mere talrige i området. Figur 6 viser
tegninger af repræsentanter for to
almindelige familier, lavet af en af
vore thailandske samarbejdspartnere.

Af figur 5 fremgår også at de domine-
rende arter enten har deres forekomst
i det kystnære område eller i området
længere fra kysten. Denne forskel i
fiskelarve-samfund mellem de to
områder er gennemgående for alle
vore undersøgelser i området, og er i
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Figur 5:
Tætheden af fiske-
larver, med størst
forekomst på hver
side af skrænten.
Sammensætningen
af familier er vist
med forskellig farve.
Målinger langs vores
nordligste transekt.
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overensstemmelse med den beskrev-
ne levevis for de voksne fisk. Nogle
fiske-familier har fortrinsvis kystnære
repræsentanter (f.eks. Hestemakreller
og Snappere), mens andre lever på
dybere vand (f.eks. Prikfisk og Lak-
sesildinger).

Med vores gentagne opmåling af
forekomst i området har vi kunnet
påvise en gennemgående struktur i
den taxonomiske (artsmæssige) sam-
mensætning af fiskelarverne, ændrin-
ger der ses lige fra det mest kystnære
område og ud til de store vanddyb-
der. Denne strukturering følger
bundforhold og hydrografi, og hæn-
ger endvidere sammen med observe-
rede ændringer i organiseringen af de
øvrige plankton-organismer, som
fiskelarverne lever af. Inden for sam-
me måned ses samme taxonomiske
sammensætning over store afstande
(langs kysten). Denne ændrer sig over
tid, men der er stadig en strukture-
ring i forhold til bunddybde og
hydrografi.

Konklusion
Vores undersøgelse er en af de mest
dybtgående indenfor beskrivelse af
planktonsamfund i troperne, og vi
har vist at der er en nøje sammen-
hæng mellem de hydrografiske for-
hold og planktonnets sammensæt-
ning. De enkelte fiskearter gyder
inden for afgrænsede områder
(bestemt ved bunddybde og hydro-
grafi) og fiskelarverne fastholdes i
disse bestemte opvækstområder.
Blandt andet ved bedømmelsen af
risici ved menneskets miljøbelastning
er det vigtigt at være opmærksom på
at havet ikke er en ensartet “suppe”,
men at vigtige opvækstområder for
fisk ofte er afgrænset til en lille del af
havet.

Forekomsten af fiskelarver viser at
udbredelsen af fisk strækker sig langt
ud over de traditionelle fiskepladser i
området. En nøjere analyse af arts-
sammensætning for arter af eventuel
kommerciel interesse kan give et fin-
gerpeg der kan hjælpe til udviklingen
af alternative fiskerimuligheder i
Andamaner-havet.

Figur 6:
Fiskelarver er ofte
spændende og flotte. 

Tegninger af 
Vudhichai Janekarn.

Et medlem af Snapper-familien

Et medlem af Hestemakrel-familien


