
Vandlopper (copepoder) er mm-store
planktoniske krebsdyr. De udgør den
talmæssigt helt dominerende gruppe i
marint dyreplankton.Vandlopper
lever af planktonalger og andre
planktoniske mikroorganismer (f.eks.
ciliater), og er selv føde for plankton-
ædende fisk. De anses normalt for –
sammen med lyskrebs (kril) – at være
det vigtigste bindeled i planktonføde-
kæden mellem de mikroskopiske
planktonalgers primærproduktion og
fiskebestandene, både som direkte
føde for fisk, og ved at ‘pakke’ ædte
mikroorganismer i store fækaliepiller,
der synker til bunds, og således
tilfører havbundens dyreliv den nød-
vendige føde.

I et evolutionært perspektiv har vand-
lopper, ligesom alle andre dyr, tre
vigtige opgaver her i tilværelsen: at
æde, at undgå selv at blive ædt, og at
forplante sig. Mange sider af en orga-
nismes biologi kan fortolkes i lyset af
disse missioner. I denne artikel vil jeg
beskæftige mig med hvordan vand-
lopper kan registrere og lokalisere
fødeorganismer, rovdyr og mage.

Muligheden for at registrere byttedyr
på afstand kan være afgørende, for
selvom havet til tider kan være grønt,
og selvom der kan være mange føde-
organismer, så er afstanden til det
nærmeste byttedyr ofte stor. Hvis der
f.eks i gennemsnit er en ciliat pr. ml
havvand, så vil den gennemsnitlige
afstand fra vandloppen til den nær-

meste ciliat være 6 mm – altså 6 x
kropslængden for en 1 mm stor vand-
loppe. Det er langt, og chancen for at
‘møde’ og fange ciliaten øges, jo læn-
gere væk vandloppen kan registrere
den.

Problemet med at møde en mage er
endnu større, fordi afstanden til nær-
meste mage i gennemsnit kan være
kolossal, i hvert fald målt med en
vandloppes alen, måske 1000 krops-
længder eller mere. Chancen for
tilfældigt at ramme ind i en mage er
så lille, at det aldrig ville ske for langt
de fleste individder. Fjernlokalisering
er her altså tilsyneladende en helt
nødvendig forudsætning for slægtens
videreførelse.

Muligheden for at fjernlokalisere et
rovdyr der nærmer sig har indlysende
betydning for en vandloppes mulig-
hed for at flygte betids.

Mekaniske og kemiske 
signaler i vand
Vandlopper har ikke noget syn, men
de er udrustet med sensorer til at
registrere kemiske og mekaniske sig-
naler.Vi skal se på hvordan dette fun-
gere i et vandigt miljø.

En organisme der bevæger sig i
havvand skaber hydromekaniske sig-
naler. Den skubber vand foran sig, og
river vand med langs siderne. Denne
bevægelse af vandet forplanter sig
ganske langt væk. For små organis-
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mer vil medrivningen af vand være
betydende i en afstand af i hvert fald
10 kropslængder.Til gengæld er det
hydrodynamiske signal på denne ska-
la meget kortvarigt. Hydrodynamiske
signaler er altså karakteriseret ved at
kunne registreres på relativt stor
afstand og ved at være momentane.

De fleste organismer vil også skabe
kemiske signaler, enten i form af
affaldsstoffer, der til stadighed udskil-
les, eller i form af afgivelse af egentli-
ge signalstoffer (feromoner). Signal-
stoffer spredes fra kilden ved diffusi-
on, hvilket over større afstande er en
meget langsom proces. For små bio-
logiske molekyler vil det således tage
ca. 1 døgn at diffundere blot 1 cm.
Dette betyder at rækkevidden af
kemiske signaler er kort, men signalet
holder sig til gengæld i meget længere
tid.

De forskellige egenskaber ved kemi-
ske og hydrodynamiske signaler gør
dem egnede til forskellige formål. Et
rovdyr der nærmer sig fordrer umid-
delbar reaktion, og registreringen skal
ske på så stor afstand som muligt.
Man vil forvente at hydrodynamiske
signaler er de vigtigste her, og det
viser sig også at være tilfældet. En ci-
liat der svømmer tilstrækkeligt tæt
forbi en vandloppe udløser et angreb
– signalet er hydrodynamisk. En
vandloppehan passerer sporet af en
hun og følger dette til hunnen – sig-
nalet må være kemisk, idet et hydro-

dynamisk signal forsvinder næsten
umiddelbart.Vi skal i det følgende se
nærmere på nogle af disse eksempler.

Fly fisken
En fiskelarve nærmer sig langsomt en
vandloppe. Pludselig springer vand-
loppen væk med kollosal hastighed
(100-200 kropslængder per sekund!).
Hvad er det præcist, der har udløst
flugtreaktionen?

Vandlopper er udstyret med mange
sansehår, især på antennerne (Fig. 1).
Hvis et hår bøjes med en hastighed af
blot 1/100 mm per sekund, udløses
en nerveimpuls. Nerveimpulser fra en
eller flere sansehår kan tilsammen
udløse en reaktion, f.eks. en flugtre-
aktion. Sansehårene bøjes, hvis der er
en væskestrøm forbi vandloppen. I en
jævnt strømmende væske vil vandlop-
pen følge med væsken, fordi den har
samme massefylde, og sansehårene
vil ikke bøje. Hvis der er en hastig-
hedsgradient i væsken, vil der deri-
mod blive en hastighedsforskel mel-
lem (dele af) vandloppen og det
omgivende vand, med mulighed for
at sansehårene bøjes, og at der
udløses en flugtreaktion. Det er altså
hastighedsgradienter i væsken, skabt
af den svømmende fisk, der udløser
en flugtreaktion. Des større hastig-
hedsgradient, des større signal.
Hastighedsgradienten er størst lidt
foran fisken, og aftager jo længere
man kommer væk.
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Figur 1:
Tre vandloppeslæg-
ter, der forekommer 
almindeligt i danske
farvande. Bemærk 
sansehårene på især
antenner og hale. 
Fra “Dyreplankton i
danske farvande”,
Temarapport fra
DMU, 1999.

Calanus
3,5 mm

Acartia
1 mm

Oithona
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Støjniveau (turbulens)

Hvor stor en hastighedsgradient
kræves der, for at udløse en flugtreak-
tion? Det har jo betydning for, på
hvilken afstand fisken registreres, og
dermed for vandloppens chance for
at undvige. Det har vi undersøgt eks-
perimentelt i laboratoriet for forskel-
lige vandlopper. Man kan på simpel
vis skabe en hastighedsgradient i en
væske ved at suge vand fra et akvari-
um med en pipette.Vand i akvariet vil
accelerere hen mod pipettespidsen,
og man får en jævnt stigende hastig-
hedsgradient des nærmere man kom-
mer pipettespidsen (Fig.2).Vandlop-
per i akvariet vil blive indfanget af
vandstrømmen fra pipetten. Man kan
nu notere på hvilken afstand (og altså
ved hvilken hastighedsgradient)
vandloppen forsøger at flygte.Vi har
hermed bestemt den kritiske hastig-
hedsgradient. Kritiske hastighedsgra-
dienter varierer noget mellem forskel-
lige vandlopper (Fig. 3), men som vi
skal se senere, er det mere slående
hvor ens de er, end hvor forskellige
de er.

Hvor kraftige hastighedsgradienter
skaber en svømmende fiskelarve og
andre rovdyr? Man kan vha. simple
hydrodynamiske modeller groft
bestemme hastighedsgradienternes
størrelse ud fra kendskab til størrelse
og svømmehastighed af  rovdyret.Ved
at kombinere sådanne beregninger
med målinger af byttedyrenes kritiske
hastighedsgradienter kan man ret
præcist forudsige om, og på hvilken
afstand, en vandloppe vil registrere et
rovdyr og reagere ved flugt. Disse
beregninger passer forbavsende godt
på vidt forskellige typer rovdyr, både
svømmende fiskelarver, og rovvand-
lopper, der fanger bytte ind i en føde-
strøm, og der er en god overensstem-
melse mellem de forudsagte og fak-
tisk målte flugtafstande (Fig. 4).
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Figur 2:
En kunstig hastig-
hedsgradient kan
simpelt skabes af en
pipette, der suger
vand fra et akvarium.
Væsken accellererer
mod pipettespidsen,
og hastigheds-
gradienten stiger
jævnt mod pipette.
Vandlopper drages
med væskestrømmen
mod pipettespidsen,
og ved at notere
flugtafstanden kan
man bestemme den
kritiske hastigheds-
gradient for flugt-
reaktion.

Figur 3:
Kritisk hastighedsgra-
dient for udløsning
af flugtrespons hos
forskellige arter
vandlopper og andre
planktondyr (ciliater,
hjuldyr). De fleste
organismer har, uan-
set deres størrelse,
kritiske hastigheds-
gradienter, der falder
i et relativt snævert
vindue mellem ca. 1-
5 mm/s per mm. På
figuren er også vist
typiske støjniveauer
pga. turbulens i over-
fladelaget, samt den
typiske maksimale
hastighedsgradient,
som planktoniske
rovdyr producerer.
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Den kritiske 
hastighedsgradient
Hvad er det der bestemmer størrel-
sen af den kritiske hastighedsgradi-
ent, der skal til for at udløse en flugt-
reaktion hos en vandloppe? Tilsynela-
dende varierer de kritiske hastigheds-
gradienter blot mellem ca. 1 og ca. 5
mm/s pr. mm (dvs. hastigheden ænd-
rer sig 1-5 mm/s over en afstand af 1
mm). Dette gælder for vandlopper
såvel som for andre planktondyr (Fig.
3). I sidste ende er det hos vandlop-
perne selvfølgelig sansehårenes
følsomhed der sætter en grænse.
Imidlertid producerer sansehårene
nerveimpulser ved hastighedsgradien-
ter der er 10-1000 gange lavere end
det, der skal til for at udløse en flugt-
reaktion. Den meget høje reaktions-
tærskel skyldes at naturlig turbulens
skaber hastighedsgradienter på op til
omkring 1 mm/s pr. mm, så ved at
have en højere reaktionstærskel, sor-
teres støjen fra – vandloppen undgår
at skulle flygte fra vandets naturlige
bevægelser! Men er disse relativt høje
reaktionstærskler tilstrækkelige til at
registrere rovdyr?

Den maksimale hastighedsgradient
en svømmende fiskelarve genererer
viser sig simpelt at være givet ved for-
holdet mellem dens svømmehastig-
hed og dens størrelse. Generelt gæl-
der det, at større fisk svømmer hurti-
gere end små, og at forholdet mellem
svømmehastighed og størrelse derfor
er nogenlunde konstant. Den maksi-
male hastighedsgradient er altså
nogenlunde konstant, omkring 5-15
mm/s pr. mm, uafhængig af fiskelar-
vens art og størrelse. Det samme for-
hold gælder for rovvandlopper, der
skaber en fødestrøm. Evolutionen har
således tilsyneladende meget viseligt
sørget for at vandloppers og andre
planktondyrs kritiske hastighedsgra-
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Figur 4:
Figuren sammenligner observe-
rede flugtafstande hos forskellige
vandlopper overfor forskellige
planktoniske rovdyr (fiskelarver,
rovvandlopper) med det man kan
beregne teoretisk ud fra målte
kritiske hastighedsgradienter. Ved
fuldkommen overensstemmelse
mellem det forventede og det
observerede skulle punkterne 
ligge præcist på den viste linie.

Tallene refererer til forskellige
rovdyr-byttedyr kombinationer: 
1: hundestejle overfor Temora
hunner;
2: rovvandloppen Centropages
overfor Acartia larvestadier; 
3: rovvandloppen Temora overfor
larvestadier af Acartia; 
4: hundestejler overfor 
Eurytemora hunner; 
5: torskelarver overfor ungdoms-
stadier af Acartia.
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dient ligger i det snævre vindue mel-
lem det, der er nødvendigt for at regi-
strere rovdyr, og omgivelsernes bag-
grundsstøj.

Det evolutionære 
våbenkapløb
Vandloppers og andre planktondyrs
mulighed for at fjernregistrere rovdyr
har ikke sikret dem 100 % mod pre-
dation. I det evolutionære våbenkap-
løb har mange rovdyr fundet metoder
til at ‘lure’ vandlopper. De fleste
fiskelarver, f.eks., nærmer sig et byt-
te, som de har lokaliseret visuelt, på
en måde, der reducerer chancen for
at blive opdaget: de nærmer sig lang-
somt. Den maksimale hastighedsgra-
dient en svømmende fiskelarve pro-
ducerer er, som nævnt ovenfor, givet
ved forholdet mellem svømmehastig-
hed og størrelse, og der vil derfor
være en kritisk svømmehastighed
under hvilken vandloppen ikke vil
kunne ‘høre’ fisken. Hvis fiskelarven
nærmer sig hurtigere end med den
kritiske hastighed, flygter vandlop-
pen; hvis fisken på den anden side
nærmer sig for langsomt, svømmer
vandloppen fra den. Det optimale for
fisken er derfor at nærme sig med en
hastighed tæt på den kritiske.Vi har
undersøgt hvordan små hundestejler
nærmer sig en vandloppe, og det viser
sig at de netop nærmer sig med en
hastighed nær den kritiske. Sommeti-
der går det dog for hurtigt, og vand-
loppen flygter, og sommetider for
langsomt, men i ca. halvdelen af
tilfældene lykkes det for hundestejlen
at fange vandloppen.

Store rovvandlopper indfanger min-
dre vandlopper i deres fødestrøm.
Den lille vandloppe registrerer hastig-
hedsgradienten, og hopper væk.
Imidlertid er der en roterende
bevægelse i rovvandloppens føde-

strøm, som bevirker at den lille vand-
loppe bliver orienteret på en sådan
måde, at den hopper ind i snarere
end ud af fødestrømmen. Desuden
genererer flugthoppet et kraftigt
hydrodynamisk signal, som udløser
angrebet. Den mere kloge narrer den
mindre kloge!

Bytte- eller rovdyr?
En vandloppe kan registrere, lokalise-
re og angribe et lille svømmende byt-
tedyr, f.eks. en 30 µm stor ciliat, på
en afstand af op til 1 mm. Det hydro-
dynamiske signal en svømmende ci-
liat generer på den afstand er selvføl-
gelig meget mindre end signalet fra
en rovfisk. Faktisk er signalstyrken
tæt på det, der skal til for at udløse en
nerveimpuls, altså tæt på den nedre
neurofysiologiske grænse. Den kriti-
ske signalstyrke for et angreb er altså
meget mindre end for en flugtreakti-
on. Hvordan skelner vandloppen
mellem signalet fra et byttedyr og et
rovdyr? Og hvordan kan vandloppen
skelne det beskedne signal fra et byt-
tedyr fra ‘støjen’ i vandet.

Vandlopppen er udrustet med sanse-
hår fordelt på det meste af kroppen,
og sansehårene er orienteret i forskel-
lige retninger. Forskelle i bøjnings-
mønstre mellem sansehår med for-
skellig placering og orientering giver
vandloppen detaljerede informationer
om væskestrømmen omkring sig, og
disse informationer kan fortolkes til
et 3-dimensionelt ‘billede’ af, hvad
der foregår omkring den. Dette sæt-
ter vandloppen i stand til at afgøre
om det der nærmer sig er et stort
rovdyr eller et lille byttedyr, og altså
om den skal angribe eller flygte. Den
korrekte fortolkning af informatio-
nerne er af åbenbar betydning for
vandloppen.Vandloppen kan også
uddrage informationer om ‘objektets’
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position og dermed vælge at flygte
eller angribe i den rigtige retning.
Støj på grund af turbulens i vandet
vil have samme karakter som signaler
fra et stort svømmende objekt
(rovdyr) – derfor den høje reaktions-
tærskel – mens signalet fra et lille
svømmende objekt (bytte) vil være
mere lokalt og have en anderledes
karakter end støj – derfor den meget
lavere reaktionstærskel.

Velduftende hunner
Vandloppehanner bruger kemiske sig-
naler til at finde hunner. Amerikanske
forskere har fornyligt beskrevet hvor-
dan dette foregår hos vandloppen
Temora. Forskerne videofilmede han-
ner og hunner i et akvarium. Ind
imellem observerede de parringer. På
video kunne de efterfølgende analyse-
re hændelsesforløbet op til parring.
Hannerne svømmer tilsyneladende
rundt uden mål og med. I modsæt-
ning til hunnerne æder de stort set
ikke. Når en han tilfældigt krydser en
huns svømmespor, er den i stand til
at ‘smage’ sporet, hvis det er mindre
end ca. 10 sekunder gammelt. Heref-
ter svømmer han mod hunnen, men
ikke den korteste vej. Han følger spo-
ret, indtil han til sidst indhenter hun-
nen, og parrer sig med hende. I
næsten halvdelen af tilfældene fulgte
han sporet den forkerte vej. Han kan
registrere at der er et spor, men ikke
hvilken vej hunnen er svømmet. Hvis
han følger sporet den forkerte vej,
opdager han det dog oftest efter
nogen tid og vender om. Hele denne
adfærd tyder på at signalet er af
kemisk art, først og fremmest fordi
hannen kan finde et ‘gammelt’ spor
(et hydrodynamisk spor holder kun et
splitsekund), men det er ikke lykke-
des at identificere duftstoffet, hverken
hos denne eller andre arter.

Andre forskere har beskrevet den
fascinerende parringsadfærd hos en
anden vandloppe, Calanus (Fig. 5).
Adfærden her demonstrerer igen
klart, at signalet er af kemisk art. Den
generelle tilstedeværelse af hunner får
hanner til at svømme i store søge-
sløjfer. Antageligvis udløses denne
adfærd af en forøget baggrundskon-
centration af duftstoffer. Parrings-
modne hunner, som udskiller duft-
stoffer, lader sig langsomt synke i
vandsøjlen. Hannernes store svøm-
me-sløjfer øger deres chance for at
ramle ind i en huns duftspor. Når
dette sker udløser det en hidsig ‘dans’
som efterfølges af, at hannen følger
hunnens spor nedefter. Den præcise
funktion af dansen er uklar, men tje-
ner måske til at genlokalisere
duftsporet efter den første kontakt.
Når hannen kommer ganske tæt på
hunnen, flygter hun. Hannen forføl-
ger nu hunnen og cirkler om hende
på ganske tæt hold, indtil han til sidst
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Figur 5:
Parringsdans hos
vandloppen Calanus
marshallae. Hanner
søger efter hunner
ved at svømme i 
store sløjfer. Kontak-
ten med en huns
duftspor udløser 
en hidsig dans, hvor-
efter han følger 
sporet nedad mod
den dalende hun. I
den afsluttende fase
jagter hannen den
flygtende hun, indtil
han til sidst griber fat
om hende, og over-
fører en sædsæk. 
Fra Tsuda & Miller
(Phil. Trans. R. Soc.
Lond. B (1998), 353:
713-720).
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fanger hende, og parring finder sted.
Medens kontakten mellem han og
hun i den sidste jagt sker ved hjælp af
hydrodynamiske signaler, så er lokali-
seringen og den indledende forfølgel-
se af hunnen båret af kemiske signa-
ler. Hunnens vertikale duftspor kan
være langt (meter) og kan stå ganske
længe (minutter) i vandsøjlen. Sporet
vil dog til sidst udviskes af  bevægel-
ser i vandet.

De store spørgsmål
Beskrivelsen og forståelsen af vandlo-
pers adfærd har naturhistorisk og
akademisk interesse. Men det har
også betydning for vores forståelse af,
hvordan vigtige stor-skala-processer i
havet foregår og reguleres. Lad mig
illustrere dette med et eksempel.

Organisk stof i havet produceres helt
overvejende af planktonalger i de
øverste vandlag under udnyttelse af
uorganiske næringssalte. En del af
denne produktion ender – direkte
eller i omsat form – på havbunden,
og giver anledning til et dyreliv her.
På havbunden regenereres nærings-
salte under det organiske stofs ned-
brydning. Næringssaltene blandes –
ofte år senere – gradvist og rent fysisk
igen op til overfladelaget. Den neda-
drettede transport af organisk stof
modsvares støkiometrisk derfor gan-
ske nøje af den opadrettede transport
af næringssalte. Jo flere næringsstoffer
der tilføres overfladen, des større bli-
ver sedimentationen af organisk stof.
Biologiske processer er derfor uden
betydning for størrelsen af stofsedi-
mentationen, men bestemmer deri-
mod forholdet mellem stofsedimenta-
tion og biomasse. Jo mindre andel af
biomassen der synker ud af overflade-
laget pr. tidsenhed, des større bio-
masse. Eller med andre ord, jo bedre
planktonsamfundet er til at tilbage-

holde stof i overfladelaget, jo flere
alger, planktondyr, fisk, osv vil der
være.

Nedadrettet tab af stof sker især ved
at fækaliepiller (ca. 0.1 mm) og store
partikelaggregater (~ 1 cm) synker.
Imidlertid er tabet oftest langt min-
dre end produktionen og koncentrati-
onen af fækaliepiller og aggregater i
de øvre vandlag tilsiger. Det må bety-
de at disse synkende partikler i vid
udstrækning omsættes allerede i de
øverste vandlag, og at stof derved til-
bageholdes her. Denne omsætning
skyldes formodentlig især vandlopper
og andre planktondyr.

En synkende fækaliepille genererer et
hydrodynamisk signal. Jo større pillen
er, des kraftigere signal. Og jo større
pillen er, des hurtigere synker den
også, og des endnu kraftigere signal.
Størrelsen af det hydrodynamiske sig-
nal stiger derfor meget dramatisk
med fækaliepillens størrelse. En grup-
pe vandlopper, Oithona, syntes at
være specielt tilpasset græsning på
fækaliepiller. De er udstyret med
usædvanligt lange sansehår på anten-
nerne (se Fig. 1). De står stille i van-
det, og venter på at fødepartikler skal
passere, og de registrerer disse hydro-
dynamisk. Især store fækaliepiller kan
registreres på meget lang afstand.
Derved kan selv en relativt beskeden
bestand af Oithona udgøre et særde-
les effektivt filter for store synkende
fækaliepiller. Dette kan vanskeligt
undersøges eksperimentelt direkte,
men kan forudsiges ud fra kendskab
til vandloppernes hydrodynamiske
registreringsmekanismer, og er i
øvrigt i overensstemmelse med diver-
se observationer i naturen: fækaliepil-
ler synker, trods høje settlingshastig-
heder, ikke ud af de øvre vandlag,
men omsættes her.
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En vigtigere kilde til stofsedimentati-
on er store aggregater (‘marin sne’),
men igen viser observationer, at stof-
tabet ved sedimentation af aggregater
er langt mindre end forventet. Aggre-
gater er meget vanskelige at under-
søge fordi de typisk går i stykker når
man forsøger at indsamle dem. De
visualiseres bedst vha. af undervands-
video-mikroskopi direkte i havet (Fig.
6).Vandlopper og andre planktondyr
koloniserer aggregater, og æder deres
indhold af primærpartikler – derved
tilbageholdes stof i de øvre vandlag.
Det er imidlertid et åbent spørgsmål
hvordan en 1 mm stor vandloppe kan
finde aggregater der forekommer i
meget lav koncentration – afstanden
til nærmeste aggregat kan være 1 m
eller mere. Det mest sandsynlige er at
vandlopperne kan finde de synkende
aggregater ved hjælp af det kemiske
spor de efterlader. Denne mulighed
undersøger vi for tiden teoretisk og
ved hjælp af laboratorieeksperimen-
ter.

Vi håber på denne måde at detaljere-
de studier af vandloppers sansebio-
logi og adfærd kan bidrage til vores 
forståelse af havenes kulstofhushold-
ning.
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Figur 6:
Marin sne-aggregat
optaget med video
mikroskop direkte i
havet. Aggregater
kan bestå af alle
typer småpartikler.
Dette aggregat 
består næsten 
udelukkende af 
kiselalgekæder.
Dette aggregat måler
3-4 mm i diameter.


