6. Planktonlivet i de frie
vandmasser
Livet i søerne udfolder sig bade i vandet
og pa bunden figur 6.1. De mikrosko
piske bakterier, alger og dyr i de frie
vandmasser danner søernes plankton.
Som hovedregel er planktonbakterier
mindre end 2/1000 mm, planktonalger
ne under 0,2 mm og dyreplanktonet un
der 2 mm.
Organismernes svommehastighed er
som tommelfingerregel 10 gange deres
kropskngde pr. sekund, sâ deres egen
bevgelse er hue i forhold til vand
strømmene. Planktonorganismernes po
sition er derfor i høj grad bestemt af
vandets opblanding og strømning. Men

i stihle perioder, i smà damme ehler pa
store dybder i søer, hvor vandbevgel
sen er ringe, kan dyreplankton og
mange planktonalger dog i høj grad be
stemme deres egen position i vandmas
sen. Fisk og cm-store hvirvelløse dyr le
ver ogsâ frit i vandet, men de har flere
krfter og kan selv opsøge de foretrukne
steder, selv nàr strommen er strk.
Bundens organismer kan enten leve
løst tilknyttet eller fastheftet til overfia
derne. Alger, mosser og forskehhige smA
dyr kan sidde fast pa sten og større
planter. Mikroskopiske alger lever pa
snart sagt alle overfiader, selv pa smà
Temperatur
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Figur 6.1. Snit gennem en sø, der viser de frie
vandmasser, den dybe barbund, og de forskellige
planteblter angs bredden. Kurven til højre viser

temperaturen ned igennem vandsøjlen. Efter
Sand-Jensen og Lindegaard 1998.
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sandkonn og herpantikben, bane den en hys
ill stede. Baktenier voksen pit ovenfaden
ne af nasten abbe panfikher og pit bevende
og dode alger, planter og dyn.
Baktenier og encebhede dyr af forskel
lige typer lever ogsit nede i sehve bunden,
hvon denes position og antah afhangen af
ihtforhohdene, den stofmangde, de kan
udnytte, og fihstedevanelsen af byttedyn
og novdyn. Bhandt de cm-stone hvinvehho

se dyn som insektharven, knebsdyn, mus
linger og onme athangen positionen i
bunden ogsit af ihtfonhohdene, men disse
stonne dyn kan sehv pitvinke mibjoet ved at
grave gange og pumpe ihtholdigt vand
gennem dem.
De stone nodfastede planter udnytter
sitvel bunden som vandet, idet de stikken
nodderne fene cm ned i bunden, mens
stanglen og blade vokser op i vandet.

Vandfasens og bundens rolle i omsaetningen
Det en logisk, at vandfasens og bundens
relative betydning i soennes stofomsat
ning athanger afdybden figun 6.1. I
havvandede soen med en middehdybde pit
1 m findes den i gennemsnit blot 1 m3
vand over hven m2 af sobunden. Bakteni
ennes antal og akfivitet en ofte tusind
gange stonne pr. vobumen i sedimentets
ovenfladelag end pn. vohumen i vandet. I
den ovenste mm af sosedimentet vih bak
teniennes aktivitet denfon vane hige sit ston
som i den 1 m hoje vandsojle ovenoven.
I dybe soer med en middehdybde pit
10 m stitn den i gennemsnit 10 m3 vand
oven hver m2 af sobunden. Hvis fonhol
det mehhem bakteniennes aktivitet pn. vo
lumen sosediment og vand en som
navnt ovenfor, vil denes omsatning i
den overste mm af sobunden blot vane
1/10 af aktiviteten i den 10 m hoje vand
sojle.
Den en imidlertid et andet fonhold,
som i en havsiandet so vih oge sobundens
nolle i fonhold tih vandfasens og om
vendt mindske den i en dyb so: det ned
synkende onganiske mateniahe. I den lay
vandede so kan planktonorganismerne
og de onganiske pantiklen huntigt synke
ned pfl bunden pga. den korte vej. Stof
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fet nitn denfon ned tih sedimentet, mens
det stadig bar en hoj kvabitet og huntigt
kan omsattes. I den 10 m dybe so en
stoffet hangene tid undervejs, hvonved
det lettest omsattelige stof ahhenede en
blevet udnyttet af baktenien og dyn i van
det. Det stof, den nitr ii! bunden, en denfor svanene at omsatte, sit nedbnydning
en gitr meget hangsomt. En del af det tih
forte onganiske stof buyer tilbage som
en yang tihvakst i sobundens sediment
hag.
Dybden en ogsit vigtig for plantennes
nohhe i soenne. I lavvandede soen kan de
nodfastede planter kobonisere hele bun
den, fonudsat hyset nitn derned. Nitn
plantenne voksen op til ovenfladen i den
havvandede so, kan de ogsit udfylde en
ston del af soens vandvohumen. Henved
kan phantenne hamme phantephankto
nets udvikhing ved at skygge for lyset og
optage naningssahte fna vandet. Planter
nes by danner ogsa en ston ovenfade
som hevested for miknoskopiske onganis
men og storre flencehhede dyn. I dybe soen
en phantenne denimod begnansede til de
mest lavvandede afsnit langs bredden,
og de kan umuhigt vokse op og udfyhde
en stor del af soens vandvolumen, hvor

P

for denes pitvirkning af andre onganis
megnuppen og denes noble i den sambede
ornsatning bliven tilsvarende mindre.
De flencellede hvirvehhose dyn lever
ofte i stont antah pit sobunden. Sitdanne
smitdyn stitn for en stor del af den samle
de dynepnoduktion i havvandede soen,
mens dynephanktonet tih gengald spiller
den stonste nohbç i dybe soen. Visse smit,
havvandede soen han tatte bestande af
dyniske svampe og muslingen pit bun
den. Begge dynegruppen filtrener vand og
fjennen phanktonorganismenfna det. Isan
dammushinger og malenmushingen kan
udvikle stone bestande i bavvandede soer,
og de kan filtnene hehe soens vandvohu
men i bobet af en peniode pit fra en dag
til en uge boks 7.3. Henved holder de
phanktonmangden i vandet nede, og
hehe soens omsatning og dynehiv dikte
nes af mushingebestandenes udvikhing.
Det samme fonhohd kenden man fna hay
vandede fjonde med tatte bestande af

Figur 6.2. Planktonalger og rørsumpsplan
ter f5r stigende betydning I søernes om
stning med øget nringsrigdom, mens
undervandsplanternes rolie falder pga.
uklart vand. Efter Sand-Jensen 1980.
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blitmushingen ellen sandrnushinger, som
ogsit aden det meste dyne- og plante
plankton.
Eutnofieningen og soennes aneah pit
vinker nollefordehingen melhem onganis
menne i vandet og pit sobunden. Med
stigende eutnofiening opnàr phanktonah
genne nembig en fondeh, fondi de isan be
gunstiges af et hojt naningsindhold i
vandet. De kan udskygge rodfastede
planter og mikroahgen pfl bunden, som
sjabdent en begnansede af naningsstof
fen. Sedirnentets baktenien udfoner nem
hg en intensiv nedbnydning af det orga
niske stof, og de fnigjorte naningssalte
opbyggen en hoj koncentnation i pore
vandet mellem sedimentpanfiklenne.
Plantennes nodder kan oven i kobet afso
ge sedimentet til betydehig dybde. Sit eu
trofieningen ogen plantephanktonets pro
duktion i vandmassen, mens bundphan
tenne bliven skygget ud figun 6.2.
I naningsfattige soen en situationen
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den omvendte, idet bundplanterne dna
ger fondeb af at kunne afsoge sedimentet
for naningssahte i mange cm’s dybde,
mens phanktonahgennes udvikbing i
vandmassen en starkt begnanset af tib
gangehigheden pit naningssahte.
Soaneahet pitvirken ogsit rohleforde
lingen mebbem vandets planktonahger og
bundens rodfastede planter. Vindens
omnorende kraft stigen jo hangene vej,
den kan blase hen oven en soovenfade. I
store soen en den denfon storre sandsyn
highed for, at rodfastede planter beska
diges af strom og bolgen. Med oget aneal
oges samtidig sandsynligheden for op

-

hvirvhing af sedimentet, og det benigen
vandrnassen med onganisk stof og na
ningssalte, sà akfiviteten af miknoahgen
og baktenier i phanktonet stigen. Som fob
ge af mekanisk forstynnelse ban de rod
fastede planter og bunddynene vanske
higt ved at opbygge stone bestande i den
ustabihe sobund, hvis overfade hyppigt
bliver hvinvhet op i vandet. I den lavvan
dede Anreso sker den eksempehvis op
slemning af bundrnateniale pa mange af
itrets dage, blot vindstyrken ovenstiger
hitrd vind. Bunddyrene en denfon fittabhi
ge pit den itbne bund i Anneso, sehvom
dynenes fodetihgang en ston.

Miljøet for sm og store organismer
Med en hojde pa 1,5 tih 2,0 m lever vi
rnennesken i en venden, hvon vi opfatten
og neagenen pit objekten og fanomenen,
den udspilhen sig i storrehsesomnfldet fra
mm tih km. De fleste mennesker en denfor ogsit mest opmarksomme pa orga
nismer, den mitler fra nogle mm Ill rn og
kan ses med det bbotte oje. Den findes
imidhentid en rig mikroskopisk venden af
encelbede ellen fitcehhede organismen, den
vanienen i storrebse fna mm til mikrome
ten en milhiontedeh m. De vigtigste mi
knoskopiske onganismen omfatter bakte
nier, fotosyntetiske cyanobaktenier bha
gronahger, mange grupper af en- ellen
fitceblede alger, encelbede dyn pnotozoer
og smit flencebbede dyr, hvoraf mange en
vist i kapitlets ibhustnationen.
Vi tanker normaht ikke pit, at stonrel
sen en meget afgonende for, hvorhedes
onganismerne oplever omverdenen. Men
alene den ninge stonnelse betyden, at mi
knoonganismer oplever det orngivende
vand og knafterne i vandets bevagehse
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meget anderledes end os og andre stone
onganismen. Miknoonganismenne opheven
vandet som meget tyktfydende viskost
omtnent som sinup, den khaben sorn en
kappe til deres ovenflader. Det skyldes
ganske enkelt, at vandets evne tih at
hange sammen i smit pakker stiger desto mindne mithestokken en. De stone or
ganismer vil i hangt hojere grad bhive pit
vinket af store hvinvler, den fohger en
kaotisk vandbevagehse turbulens. Sit
danne hvinvlen don gradvist ud I smfl di
rnensioner pa mm ellen mindne, fondi de
oploses af vandets viskositet, den netop
fitn smit vandpancehher til at hange sammen. Store organismer vil derfon manke
turbulensen, mens smit onganismer ikke
marker den.
Mikroorganismer trakker som
navnt afsted med en trag vandkappe
omkning sig, nitr de svornmen gennem
vandet. Til gengald marker de sit ikke
stone fonskeble pit sfilbestitende vand og
vand i knaftig bevagelse. De netningsbe
-
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stemte vandstnomningen, den en sit vigti
ge for storne organismen, opheven de smit
organismen ikke, de fohgen bane med orn
givet af denes smit vandparcebhen. Dette
fonhold bar en nakke vigtige konsekven
sen. Det en vandets gnidning mod over
faden af mikroonganismen, som bestemmer modstanden mod svomningen.
Det en derfon hige meget for svomrneev
nen, om miknoonganismen en strombine
formet ellen ej. Hvis gnidningsmodstan
den skab mindskes, en det faktisk bedst at
vane kuglefonmet, fondi kuglen af able
mubige objekten ban det mindste ovenfla
deaneab i forhold tih vohumen. Men gene
nelt en fonmen ikke nan sit afgorende for
svomningen i miknoskaha, som svom
ning i makroskala bbandt fisk.
Nitn fisk svommer, en det tryktabet fna
snuden til halen, som isar over modstand mod svomningen og skaber trak
ket i fisken figun 6.3. I det tihfabde en det
vigtigt, at snudeaneahet en bible, og fisken
en tonpedoformet, sit vandet glider glat
og negelmassigt omkring huden og dan
nen sit fit hvinvben sorn muhigt. Gode
svornmere som haks, belt og onned, den
ophohden sig i de itbne vandmassen og
eventueht fonetager gydevandninger til

Figur 6.3. Mange fisk har en torpedoagtig
form og udsttes derfor kun for et iiiie
trk, nSr dyret vender snuden mod strøm
men. Trykket er størst p5 snuden og mindst
p5 siden af dyret, hvor vandets øgede ha
stighed skaber et undertryk. Kun en del af
trykket p5 snuden genopst5r ved halen, fordi noget af strømenergien g5r tabt ved van
dets friktion mod fiskens overflade. lrykta
bet fra snude tii hale skubber fisken bag
ins. Omarbejdet af Sand-Jensen 2000a
efter Vogel 1994.

havet, en stromhinefonmede for at kunne
svomme huntigt og hangt uden et for
stort energifonbnug. Standfisk, den lever
pit bunden ellen inde mebbem pbanterne,
kan godt tihhade sig at vane mere pbumpe.
Da de viskose knafter domineren
bbandt rnikroorganismenne, bhiven de
ogsit stoppet af vandet i samme sphitse
kund, som denes svommebevagelse op
boner. Nitr bevagelsen starter igen, en
onganismerne oppe i fuhd fart pit samme
sphitsekund, fordi de han sit hibbe en masse
at accelerene op. Fisken kan denimod gli
de bangt gennern vandet, efter at svom
mebevagehsen en ophort, og det tager et
stykke tid for fisken at accelenene fna hvi
he op i fuld fart.
Mikronganisrnenne shaben som navnt
nundt pit en vandkappe, den en ston I for
hohdtib denes egen stonrebse. Det betyden,
at miknoorganismernes bevagehse afslo
nen sig et godt stykke ud i vandet. Dette
"skyggebilbede" i vandet kan godt vane
storre end sehve onganismen. Denfor kan
novdyn fobe byttets tilstedevarebse i bety
dehig afstand fra byttet og uden direkte
at none ved det. Tih gengahd kan det vane
svant at komme tat pit byttet og fange
det, fondi det skubbes yak af vandbaget
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mehlem novdynet og byttet. En muhighed
en at spninge md pit byttet med et stort
hop, hvon bevagehsesenergien en sarhig
ston under hoppet, sit vandhaget skubbes
bont. Det sen man, nitn novvandhoppen,
novdafnien og fiskeharven eften et knaftigt
slag med bagknoppen snapper det ud
valgte bytte.
Pit tihsvanende mitde betyder de visko
se forhohd, at det en svart for dynephank
tonet at filtnene de sma phanktonahgen fra
vandet i en javn strom. Det svaren lidt
ill at si rosinen fna stiv sinup gennem et
donslag ellen at fiske rosinenne op fra si
ruppen med pinde. For dafnier og vand
lopper en problemet at opnit kontakt

Figur 6.4. Opbygning af
flitret hos en dafnie. Den
øverste rkke viser bryst
iemmer nummer 2 tii 5,
hvor isr 3 og 4 danner
filtret. Nedenunder en
skitse af et tvrsnit gen
nem dafnien med bugen
opad, ryggen nedad og
bagenden mod betragte
ren. A/B: Lemmerne be
vges fremad og vand
suges md i filtrerings
kammeret pilene. C/D:
Lemmerne bevges tilba
ge, og vandet presses ud
gennem de fine børster,
som danner nettet, og
forsvinder derefter ud tii
siden. CA: ryghngt to
klappet skjoid; L3 og L4
er brystiemmerne nr. 3 og
4, de fine prikker er bør
ster p5 brystiemmerne.
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melbem de enkelte algeceller og de fine
bonsten pit knops- og mundlemmer, som
danner fangstnettet. Fonskenne menen, at
filtrenende dafnien dannen et fangstkam
men ved knopslemmennes bevagehse,
hvor vandet under tryk presses ud gen
nern nettet, den afgnansen kammenet fi
gun 6.4. Herved skabes den kontakt
mehhem ahgenne og de enkebte borsten,
som en anbnagt med en indbyrdes af
stand pit blot 1-3 miknometen. Hos fiht
nerende vandboppen bevages lemmerne
omkning munden ved en shags flikfak
bevagelse, hvon det viskose vand skub
bes tih side for at opnit kontakt mehhem
ahgerne og bonstenne pit hemmerne.
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Planteplankton
Plantepbanktonet udgon en utnolig vane
net samhing af en- og fitcelhede blitgron
alger cyanobaktenien og egenthige alger.
Ved fotosyntese kan de producene en
meget ston del af det onganiske stof i so
enne. Henved hevenen de byggesten og
enengi til den videne omsatning I fode
kaderne.
Blitgnonalger kabdes ogsit cyanobakte
nier, fondi de en baktenien uden kenne og
indne onganebhen prokaryoter, figun 6.5.
Blflgnonalger en blandt de tidhigst udvik
hede organismen pit Jonden. Den en sikken

Figur 6.5. Prokaryoters
A og eukaryoters B
opbygning; indsat euka
ryot ceile I samme m5lestok som den prokaryote celle. Tegning Poul
Vagn Jensen.

dokumentation for blitgnonahgen i 3,55
mibhianden itn gamhe afejninger. Med nye
fund pit Gronland skah tiden rnitske stihhes
helt tilbage til 3,8 milhianden itn ud af Jondens sambede alder pit 4,6 mibliander itr.
De egenthige alger figun 6.6 omfatten
bb. a. gnonahgen, gulahgen, kiselahgen, dino
flagehlater, nekyhalger og ojefagelhaten,
sorn hven isan dannen deres egen storne
slagtskabsmassige enhed. De en ahhe eu
karyoter, hvilket vih sige, at de ban en cel
lekerne og selvstandige kbonophasten,
hvoni fotosyntesen foregitn. Og de ban mi

A

DNA’s
fasthftning
tii membran

Celievag

DNA I mem
brankidt
kerne

Endopiasmatisk
retikuium
B
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Figur 6.6. Mikroskopiske pianktonaiger fra danske søer inden for forskeiiige grupper. Bi5grønaigerne Microcystis med ceiierne i fiiesgeié 1, Aphonizomenon med trSdene sam
iede i tenformede bundter 2 og den tr5dformede Anabaena 3. Dinofiageiiaterne fure
aigerne Gymnodinium 4 uden vgbekidning, Peridineum 5 og 6 og Ceratium 7 be
kidt med ceiiuiosepiader. Dc chiococcaie grønaiger Ankistrodesmus 8, Pediastrum 9
og Scenedesmus 10. Dc voivocaie grønaiger Chlamydomonas ii, Pandorina 12 og Eu
donna 13. Kiseiaigerne Stephanodiscus 14, Fragilaria is, Astenionella 16, Synedra
17 og Attheya 18. Guiaigerne Synuna 19 og Uroglena 20. Fra Nygaard 1945.

120

Panktunhet

tokondrier, hvor den i1tkrvende ener
giomstning foregâr. Men indbyrdes er
de meget mere forskellige end de fierce!
lede grønne landplanter: mosser, ulve
fødder, bregner, padderokker og blom
sterplanter. Landplanterne er nemlig en
videreudvikling af blot en enkelt gren af
fiercellede ferskvandsgrønalger, der er
placeret tet pa de sákaldte kransnäla!ger.
Man ved flu med sikkerhed, at de eu
karyote celler hos alger, planter og dyr er
udvikiet ved samarbejde symbiose me!
lem bakterier og blâgronalger cyano
bakterier; Van den Hoek et a!. 1995.
Man har ikke endeligt afidaret, hvordan
cellekerneri er dannet. Nogle mener, at
det er sket ved indfoldning af den mem
bran, der omgiver cellen, mens andre
tror pa en symbiose mellem to celler,
hvoraf den ene part har dannet kernen,
og den anden part har dannet resten
omkring kernen. Derimod er man enige
om, at kloroplasterne oprindeligt har
vret selvstndige blâgrønalger, som er

Hoveclçjrupper
Blgrønalger* cyanobakterier
øjeflagellater*
Dinoflagellater
Gulalger Chryso ÷ Synurophyceae
Kiselalger
Gulgrønalger*
Grønalger*:
Chloro + Prasino + Ulvophyceae
Charophyceae
Blad-, lever- og tørvemosser
Ulvefødder
Bregncr
Blomsterplanter

de INC vandmaser

blevet dt af en anden organisme ver
ten, men har levet videre inde i denne
og efterhãnden udvildet et integreret
samliv. Mitokondrierne har ogsá oprin
deligt vret selvstndige, iltkrvende
bakterier, der er blevet dt, men har
overlevet og udvildet et tt samarbejde
med verten. Man kan spore oprindel
sen, fordi bade kioroplaster og mitokon
drier indeholder rester af deres eget selv
stndige arvemateriale DNA fra en
tidligere selvstndig tilvrelse. DNA’et i
kioroplaster og mitokondrier udviser
som forudsagt et tat slgtskab med visse
nulevende arter af henholdsvis blágron
alger og iltkrvende bakterier. Populart
kan man sige, at det genetiske fingeraf
tryk i kloroplasterne ligner fingeraftryk
ket i disse nulevende blâgronalger.

BIgrønalger
Blâgrona!gerne omfatter i alt 1.500 arter
med de 1.350 i ferskvand tabel 6.1. Ar
terne varierer kollosalt i form. Nogle be

Ferskvand

Alle kendte arter

1.350
1.020
200
1.000
5.000
550

1.500
1.050
2.000
1.300
10.000
600

2.520
12.400
1.000
70
94
1.000

3.720
16.220
22.000
1.228
8.400
250.000

label 6.1. Antal kendte arter af fotosyntetiske organismer i ferskvand og tilsammen i
de forskellige miljøer p Jorden. Hovedsagelig ferskvandsgrupper er markeret. Sammen
stillet af Falkowski og Raven 1997.
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Figur 6.7. Blgrønalger. Microcystis A har adskilte celler en fllesgelC, som buyer
op til 1 mm i diameter. Anabaena B er trdformet og har tykvggede heterocyter
med kvlstoffiksering mellem cellerne med normal fotosyntese. Foto Biofoto/ Aksel
øye.

star af enkelte kugleformede celler med
en diameter pa blot 1 mikrometer
1/1000 mm. Anabaena-arter danner
lange, lige eller snoede trade pa op til et
par mm i lngde figur 6.7. Andre arter
bar cellerne anbragt i ét plan som i en
mikroskopisk plade. Endelig danner Mi
crocystis- arterne en f1lesgele, der kan
indeholde over en million celler og male
op til 2-3 mm i diameter. Anabaena- og
Microcystis-arterne er byppige i n
ringsberigede eutrofierede søer, og de
danner ofte vandblomst i stille, varme
perioder om sommeren. De er frygtede,
fordi der findes giftige stammer, der kan
fremkalde fiskedod og hudirritation hos
badende boks 6.1.
Blagrønalgerne bar ofte en blagrøn
farve, der stammer fra deres fotosyntese
pigmenter. De indeholder klorofyl a
bladgrønt, pbycocyanin blat og phy
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coerythrin rødt. Den blagronne farve
skyldes, at cellerne normalt indeholder
mere af de grønne og bla pigmenter end
af det røde. Lysudnyttelsen foregar i
membraner, der bar indlejret klorofyl,
mens phycocyanin og phycoerythrin
danner sma korn oven pa membranerne
og hjnlper med til at fange lyset og lede
energien videre til klorofylet i membra
nen nedenunder. Phycocyanin og phyco
erythrin fungerer pa den made som
hjctlpepigmenter, da de isr er effektive
ti! at udnytte det grønne lys, mens Mo
rofyl a effektivt udnytter blat og rødt lys,
men er darligere ii! at opfange gront lys.
I visse tilflde er der et større md-

bold af røde end af bla pigmenter i cel
lerne. Oscillatoria rubescens er rod, som
artsnavnet rubescens antyder, pga. en
overvgt af det rode farvestof phycoery
thrin. Arten lever i kiarvandede soer og
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Boks 61. Giftige alger
Visse planktonalgearter er i stand til at
danne giftstoffer. Men ofte er det sa

dan, at kun nogle algestammer af en
art er giftige, mens andre stammer er
ugiftige. Giftstoffer kan formodentlig
optrde inden for de fieste algegrup
per, men de er iser kendte blandt b1gronalger og dinofiagellater. I soer bar
man iser interesseret sig for blagron

alger, fordi de danner store opblom
stringer figurerne. I havet bar man
isar studeret opblomstringer, red tides,
af dinofiagellater, bvis giftstoffer op
koncentreres i muslinger, der filtrerer

store algemngder fra vandet.
Giftige pavirkninger i søer optr
der som antydet ovenfor iser i forbin
delse med opblomstringer vand
blomst og vindsammenstuvninger af

blagronalger om sommeren, fordi de
store algemngder oger risikoen for, at
giften optrader i hoje, skadelige kon
centrationer. Blagronalgegiftene om
fatter en rkke varianter af sma ring
formede polypeptider microcystin,
nodularin og saxitoxiner og aminer af
alkaloider f.eks. anatoxin. Mennesker
er beldigvis ikke udsat for sa store risi
ci, da vandet er uappetitligt og derfor
undgas. De kan dog opleve hudirrita
tion ved badning og ft diarré, hvis
vandet sluges. Alvorlige skader opstar,
hvis blagronalgerne havner i drikke
vandet, da nogle af stofferne er krafti
ge nerve- og levergifte, der kan drbe
selv større pattedyr og mennesker, hvis
de i for stor mengde indtages med

drikkevandet eller foden. Microcystin

Vandbuomstafbugrønaugerdanneren tt belgning p vandoverfiaden A. Døde
ørreder i afuøbet fra Esnim 50 efter opblomstring 09 vindsammenstuvning af bl
gronalger i sensommeren B. Badeforbud I Arresø under bu5grønaugeopbuomstring
C. Foto A: Biofoto/K.A. Larsson; B: Biofoto/Niels Peter Hoist Hansen; C: Kirsten
Christoffersen.
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er en levergift med en dodelig dosis for
mennesker pa 50-150 mikrogram pr.
kg 1egemsvgt, mens anatoxin er en
nervegift, der pavirker muskler og an
dedrt og bar en dodelig dosis pa 20250 mikrogram pr. kg legemsvgt
Christoffersen 2000. Fra danske soer
med mange blagronalger om somme
ren er der rapporteret om koncentra
tioner mellem 10 og 100 mikrogram
microcystin pr. liter sovand, hvilket er
10-100 gange mere end WHO’s anbe
falede gnensevrdi pa 1 mikrogram
pr. liter for drikkevand. Hvis en vok
sen, sund person pa 70 kg skal indtage
en dodelig dosis pa ca. 100 mikrogram
pr. kg dvs. 7 mg pr. person skal ved
kommende drikke 70 liter dansk so
vand, hvilket selvfolgelig er urealistisk.
For mennesker er eventuelle ailergiske
reaktioner eller krftfremka!dende ef
fekter pa kngere sigt derfor et storre
problem. Endelig er der risiko for bun
de, der drikker sovand pa steder med
sammenskyl!ede rester af blagronalger
eller slikker poterne efter at have soppet blagronalgemasserne.

foretrsekker koldt vand og ret svagt lys.
Om vinteren lever den i hele vandsojien,
men om sommeren rykker den ned i det
kolde bundvand med svagt lys. Her er
der mest gront lys, da blat og rodt lys
absorberes kraftigere i vandet ovenover.
Det rode farvestof er godt til at absorbe
re gront lys, og man bar forklaret den
rode farve som en tilpasning til det sr
lige lysklima. Ellers kender vi isr det
rode farvestof fra havets rodalger, som
ligner blagronalger mht. pigmentsam
ni n stn in ooirr’
w fntnsvntesanna ratets
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Algernes fysiologiske regulering af
giftproduktionen og giftenes økologi
ske effekter er dar!igt undersogt. Man
formoder, at algerne pa samme made
som det er ti!fs!det hos landplanter
producerer giftstoffer som en beskyt
telse mod at blive dt af dyreplankto
net. De kunne dog ogsa beskytte mod
pathogene bakterier og vira, eller vre
virksomme kampstoffer i konkurren
cen mellem a!gearter. Mange dyre
planktonarter issr vandlopper kan
smage forske! pa algerne og er meget
se!ektive i deres fodevalg. Det er ogsa
kendt, at dyrep!anktonet kan hmmes
og do af for stor en indtage!se. Men da
det koster for algerne at producere gif
tene, vi! fordelen ved at besidde dem
athsnge af, hvor intensivt de grsses.
Omkostningerne athsvnger af lysinten
siteten, nringsforsyningen og giftty
pen. Giftstofferne nedbrydes gennem
gaende ret hurtigt af bakterier i van
det. Ved ti!setning af microcystin til
vand fra en so med hyppige blagronal
geforekomster var giften vk pa ca. 2
dage Christoffersen 2000.

Blagronalgernes bevgelsesmade ad
skiller dem ogsA fra de egentlige alger

med cellekerne. Visse tradformede arter
i slgten Oscillatoria krybetrad kan
bevege sig over et fast underlag ved at
udskille slim. Blagronalger i planktonet
savner svingtrade flageller, men de kan
til gengld regulere cellernes massefylde
vha. sma luftvakuoler figur 6.6 og 6.7.
Med mange luftvakuoler buyer cellerne
lettere end vandet og stiger mod overfia
den. Med fa luftvakuoler er cellerne tun
gere end vandet og synker. Microcystis
arterne kan variere massefylden og posi

Planktonlivet I de Inc vandmassen

tionen i vandsojlen i lobet af dognet,
idet de i dagens lob ved fotosyntesen
producerer kulbydrater, der oger saft
spndingen i cellerne, sa luftvakuolerne
trykkes sammen og kolonien synker. I
lobet af natten forbruges kulbydraterne,
luftvakuolerne gendannes, og cellerne
stiger mod overfiaden. Dognvandringen
kan mindske cellernes risiko for at tage
skade af for strkt !ys ved vandoverfia
den om eftermiddagen, mens de tttere
pa sobunden kan drage fordel afbedre
nseringsforsyning. Luftvakuolerne gor
det ogsa muligt for Microcystis at ophol
de sig tset ved vandoverfiaden i meget
planktonrige soer, hvorved de sikres
gode !ysforhold og kan udskygge kon
kurrenter. Hos vandblomstdannende ar
ter kan luftvakuolerne udgore 10-30 %
af cellens volumen. Andre blagronalger i
klarvandede soer nojes med f luftvaku
oler, og cellerne kan stille sig i bestemte
lag kengere nede i vandsojlen, hvor kom
binationen af!ys og nring er gunstigst
for dem.
Visse blagronalger kan vokse uden at
optage ammoniak eller nitrat fra vandet.
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De er nemlig i stand til at udfore kvl
stoffiksering ved at omdanne elemen
trt kvlstof N2 til ammoniak NH3,
som herefter indbygges i proteinerne.
Denne evne til kvlstoffiksering deler de
med visse bakterier, mens den ikke findes hos de egentlige alger med celleker
ne. Hos blagronalgerne sker kvsElstofflk
seringen isr i srlige tykvseggede ce!ler
heterocyter, der kun indeholder det ene
af fotosyntesens to fotosystemer figur
6.7. Med det ene fotosystem kan hete
rocyterne producere kemisk energi
ATP vha. !ys, mens der ikke dannes ilt,
som krsever tilstedevrelse af det andet
fotosystem. Det er vigtigt med denne
forske! mellem heterocyter og almindeli
ge cel!er, fordi den reaktion mellem
kv!stof og brint, der finder sted ved
ammoniakproduktionen, de!s krsver
meget energi, dels ikke taler ilt. Derfor
bar heterocyterne tykke vsgge, der
hemmer indtrngningen af ilt fra van
det, og den ilt, der trods alt trnger md,
bliver bundet af et srligt enzym.
Erfaringer viser, at blagronalger med
heterocyter bliver hyppigere i soerne,

Figur 6.8. Den samiede mngde af piante
plankton I søer stiger med øget fosforindhoid
1, men samtidig forskydes de forskeiiige aige
gruppers andeie, idet biâgrønaiger 2 stiger
mest, derefter kommer kiseiaiger 3 09 grøn
alger 4, mens rekyiaiger 5, fureaiger 6 09
guiaiger 7 kun stiger iidt eiier siet ikke. Guialger dominerer sâiedes I nringsfattige soer,
men udgør en ubetydeiig andei af plankton
algemngden I nringsrige søer. Linierne mar
kerer den gennemsnitiige bedste beskriveise
for ca. 100 tempererede soer. Omtegnet efter
Watson et ai. 1997.
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nar der er mangel pa ammoniak og ni
trat i vandet. Hyppigheden af heterocy
ter i forhold til normale celler stiger
ogsa. Men indeholder vandet ammoniak
eller nitrat, bruger blagronalgerne disse
stoffer fremfor selv at fiksere kvselstoffet
det krkever nemlig dyre investeringer i
heterocyter og enzymer.
Blagronalger er isatr talrige i fosfatri
ge soer med et stabilt springlag om som
meren figur 6.8. Her kan de udskygge
andre planktonalger, og blagronauger
med kvlstoffiksering kan fortsstte
-

med at vokse, selvom ammoniak og ni
trat bliver brugt op i vandet. Hyppighe
den af blagronalger i forhold til andre
alger stiger derfor, nar vgtforholdet
mellem fosfor og kvlstof er hojt i van
det i forhold til planktonets behov pa
1 til 7. Derimod bryder blagronalgerne
sig ikke om for intens opblanding af
vandet, fordi fordelen ved at kunne re
gulere massefylden og positionen i
vandsojlen herved falder bort. De bar
ogsa svrt ved at Mare de hastigt veks
lende lysintensiteter i forskellig dybde i

S
4

5

Figur 6.9. DesmidiacCer er isr aimindelige I
soer 09 damme med lay pH elier nringsfattigt
vand. Her er vist eksempuer p5 forskeiiige sigter
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afdesmidiacéer: Cosmarium 1, Closterium 2,
Staurastrum 3 09 4 samt Hyalotheca 5. Elter
Nygaard 1945.
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vandsojlen. Blagronalger dominerer isr
i eutrofierede dybe soer med springlag
eller i lavvandede soer i varme, stille pe
rioder. Her danner de malingsgronne
opblomstringer i overfiadelagene. I
vindeksponerede eutrofierede soer med
fortsat opblanding er gronalgerne der
imod mest talrige.

Grønalger
Gronalgerne udgor en meget stor grup
pe af en- og flercellede arter. I ferskvand
lever omkring 15.000 arter, og alt i alt
kender man 20.000 arter tabel 6.1. So
planktonet rummer bade ubevatgelige
og fiagelbserende arter, der kan vsere en
cellede eller danne kolonier figur 6.6 og
6.9. Gronalger er grsesgronne, fordi
klorofyl a og b dominerer indholdet,
men der er ogsa forskellige gulbrune
pigmenter til stede karotenoider og
xanthofyller. Alle disse pigmenter gen
finder vi hos de gronne landplanter, som
er udviklet fra gronalgerne.
Gruppen chlorococcale gronalger
rummer en lang rkke skegter og arter

Art
Daphniapulex

Daphnia cucullata

DyreIngde
1,0
1,0
2,5
2,5
0,6
0,6
1,1
1,1

Figur. 6.10. Enceilet form A og en 8-celiet koloni
form af Scenedesmussubspicatus B induceret af
signaistoffer frigjort af dafnier. Fra Hessen og Van
Donk 1993. Copyright © Princeton University Press.

Algeføde
Enkeitceiler
4-celiede
Enkeitceiler
4-ceilede
Enkeitceiler
4-celiede
Enkeitcelier
4-ceilede

Fødeoptagelse
‘

0,24
0,19
0,97
0,87
0,32
0,03*
0,61
0,19*

label 6.2. Fodeoptageisen hos Daphnia pulex og D. cucullata af to ngder mm, som
tilbydes grønaigen Scendesmus acutus som enkeitceiler eiier som 4-ceilede kolonier K.
Fodeoptageisen er angivet som det gennemsnitiige vandvoiumen I ml, som renses for
algeceiler per dyr per time. Efter Van Donk et al. 1999.
*
Statistisk sikre forskeile meliem optagelsen at enkeltceiler 09 4-cellede kolonier.
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med fantasifu!de former og udvkster
pa ubevgelige celler. Scenedesmus dan
ner kolonier med op til 4 eller 8 celler
figur 6.10. Flere af arterne er ogsa for
synet med borster som forsvar mod
grsning fra dyreplanktonet. Dette for
svar kan forstserkes ved, at ce!!eanta!let i
kolonien stiger og/eller borsterne b!iver
kengere, nar dyreplanktonet er talrigt.
Betydningen af oget celletal i kolonien
for dafniers filtreringsevne athnger
bade af dafniearten og dyrets storrelse
tabel 6.2. Dyrene frigor sma proteiner,
der tilstrkkelig mngde fungerer som
signal ti! Scenedesmus om at danne ko!o
nier med flere celler og kengere borster.
Selv den lille kug!erunde gronalge
Chlorella kan i eksperimenter, hvor dy
replankton er til stede, induceres til at
danne kolonier. Cel!erne forbliver sam
menhftede efter deling Van Donk et
a!. 1999. Med 8 celler i kolonien er de
enkelte celler fortsat fuldt eksponerede

til vandet og kan modtage lys og n
ringsstoffer fra omgivelserne. De enkelte
celler i kolonien er nojagtig ens, da de er
dannet ved vegetativ deling, men delin
gen foregar koordineret, sa ko!onien bli
ver kugleformet. Fordelen ved at danne
kolonien er, at den er for stor til, at en
rekke arter i dyreplanktonet kan sede
den.
Udviklingen mod fiercellethed og ar
bejdsde!ing tegner sig tydeligt inden for
de fiage!brende volvocaler, der har en
udviklingshistorie pa mindst 600 mil!io
ner ar. Skegten Chlamydomonas bestar af
encellede arter, der typisk er 5-10 mi
krometer lange. Eudorina og Pandorina
bar de ens, fiagelberende celler knyttet
sammen i en kugle med en flles gele
figur 6.6. Arter i skegten Volvox rum
mer ca. tusind celler, der hver isr ligner
Chlamydomonas, men de er placeret i
periferien af en geleagtig hulkugle, som
kan vokse til en diameter pa 0,5 eller 1,5

Figur 6.11. Gronalger. Scenedesmus communis danner 4-cellede ubevgelige kolonier
med et Iangt horn fra hvert hjørne A. Vo/voxdanner en mangeceliet bevgelig koloni
formet som en hulkugle, hvor de enkelte celler I periferien fremtrder som smS prikker
B. I centrum ligger tykvggede, skuipturerede hvilesporer, som er fremkommet efter
den kønnede forplantning. Foto Jørgen Kristiansen 09 Kirsten Christoffersen.
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mm athsngig af arten figur 6.11. Gel
lerne er indbyrdes forbundet med bin
anden nogle ved stjerneformede celler,
andre ved tynde strenge med celleind
hold cytoplasmastrenge. Cellernes fia
gelbevsgelse foregar koordineret og sik
rer en retningsbestemt bevge!se af ko
lonien. Alle fiageller star vinkelret ud fra
overfiaden, og fiagellerne slar i samme
retning i modstning ti! de to fiageller
hos den encellede Chlamydomonas.
Ceilerne hos Volvox bar en vis md
byrdes arbejdsdeling, idet dem, der ven
der fremad under svomningen, bar stor
re ojepletter end cellerne i bagenden.
Selve ojepletten fungerer som en sol
skrm, mens den lysfolsomme modta
ger er placeret i cellens overfiademem
bran. Takket vre ojepletterne reagerer
Volvox pa lysmngde og -retning, og
den kan opsoge lokale miljoer i smasoer
og damme, hvor lyset og nsringsforhol
dene er optimale. Der er ogsa en tydelig
arbejdsdeling mellem cellerne ved den
vegetative og konnede forplantning. Ve
getativt kan Volvox danne nye dotreko
lonier ved, at visse store celler i bagen
den af kolonien begynder at dele sig pa
langs og efterhanden danner en krukke
formet indvsekst af mange celler, hvis
forender og svingtrade peger md mod
centrum af krukken. Men for at dotre
kolonierne kan fungere, ma svingtrade
ne selvfolgelig vende ud mod vandet, sA
krukken krsnges omkring sig selv, for
dotrekolonierne frigores. Ved den kon
nede forp!antning deltager hanlige og
hunlige kolonier. Fra bagenden af de
hanlige kolonier frigores fiagelb©rende
svrmere, der opsoger og smelter sammen med store celler keg i bagenden af
hun!ige kolonier. Herefter dannes en be
frugtet celle zygote med en tyk, pigget
vg. Den kan overleve ugunstige perio
-

der og spire frem til nye kolonier efter
en halvering af kromosomantallet.
De chlorococcale og volvocale gron
alger er meget almindelige i nringsrige
soer. I de lavvandede, velomrorte soer
dominerer issr de chlorococcale gronal
ger. I Arreso kan man med stor ihrdig
bed finde 40 sadanne arter. Derimod bar
de bevgelige volvocaler storre fordele i
det ret stil!estaende vand i damme og i
dybe soers springlag eller bundvand. I
dammene kan fiagellaterne og isr de
store Volvox-kolonier svomme op og
ned i vandet for at komme tt pa lyset
om dagen og tt pa den nringsrige
bund om natten. I dybe soer kan de ak
tivt opsoge foretrukne positioner i
springlaget eller bundvandet.
Koblingsalger med de artsrige desmi
diacéer er en serlig gruppe af gronalger,
der er almindelig i nringsfattige og
sure soer figur 6.9 I en undersogelse af
skotske soer fandt man saledes 50 des
midiacéarter, hvoraf 29 optradte i nsf
ringsfattige soer og 21 i grupperne fra
middel- til meget nseringsrige soer. Da
sure soer ofte er nringsfattige, er det
nok i hojere grad forskelle i pH end for
skelle i nringsindho!d, der udloser
denne fordeling af arterne.
Desmidiacéerne bestar normalt af
celler, som er symmetriske omkring
midten, sa der dannes to halvceller. Gel
levggene er ofte tykke og smukt orna
menterede, og der udskilles tit slim gen
nem sma porer i vggene. Bade de tykke
vgge og slimudskil!elsen kan beskytte
cellen mod surt vand, da de kan medvir
ke ill at holde brintioner ude. Men sli
men og de tykke vgge vi! samtidigt be
skytte ce!lerne mod at blive sdt og for
dojet af dyreplankton. Det sidste forho!d
er nok det vigtigste. Desmidiacéer er
ofte store, tykvseggede og bar lange ud
-

-
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v©kster, som beskytter dem mod grs
ning. Hos arter omgivet af en sserlig tyk
slim, stikker udvseksterne dog ikke uden
for denne. De fieste arter vokser lang
somt.
Mange af desmidiacéerne lever fast
hseftede ill bunden, sten og storre plan
ter. Vil man finde mange arter, kan man
presse vandet ud af torvemosser fra
hatngesekken i en brunvandet so og stu
dere dem under mikroskopet. Man vil sa
kunne opleve et af de fiotteste eksempler
pa naturens formrigdom.

Gulalger
Gulalgerne omfatter ca. 1.250 beskrevne
arter, hvoraf de fieste lever i ferskvand
tabel 6.1. De ldste, kendte gulalgefos
siler er blot 100 millioner ar gamle, men
da vores viden om fossile alger er beske
den, er de sldste gulalger sikkert ikke
fundet endnu. Gulalgerne er gule eller
gulbrune pga. blandingen af kiorofyl a,
lidt klorofyl c og det brune hjslpepig
ment fucoxanthin. De samme pigmenter
findes i de mikroskopiske kiselalger og
de store marine brunalger, som gulalger
ne er besk©gtede med.
I planktonet findes encellede gulalger
som Ochromonas, der anses for at vre
den mest oprindelige type, men der findes ogsA kolonier som Synura, hvis p
reformede celler sidder tent sammen ved
bagenden figur 6.6, og Dinobryon, hvis
celler sidder i kn©mmerhuse af cellulose,
der er fordelt som grene pa et tr figur
A i boks 6.2. Mens Ochromonas er uden
cellevseg, er den ligeledes encellede Mal
lomonas beMdt med et panser af kisel
skatl, som hver issr bar en lang kiselbor
ste. Synura er ogsa bekkedt med kisel
sksl. Alle de nsevnte gulalgeskegter bs
rer fiageller og er bevgelige.
Gulalgerne danner tykveggede bvile
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sporer af kisel ved formeringen, og de
tjener til spredning eller langtidsoverle
velse i sobunden. Forekomsten af sadan
ne bastante hvilesporer i forskellige lag i
sobunden afsat pa forskellige tids
punkter i fortiden er blevet brugt til at
fastls©gge pH-udviklingen I soerne, da
forskellige gulalgearter forekommer ved
forskellige pH-vserdier. Gunnar Nygaard
1956 udforte de forste undersogelser
af denne karakter i Store Gribso, og de
bar inspireret til mange senere studier i
udlandet figur 6.12.
Gulalgerne varierer meget i ernring.
Dinobryon bar en blandet ernring, idet
den ud over fotosyntese ogsa fanger og
fordojer bakterier, men fotosyntesen er
langt den vigtigste erns©ringsmade boks
6.2. Ochromonas lever overvejende af at
fange partikler, men den kan benytte fo
tosyntesen til at overleve i perioder med
fa fodepartikler. Nogle arter bar nogne,
formforanderlige celler i lighed med dy
riske amober. Rhizochrysis udsender tyn
-

-

Kalkfattige søer
I Nø-USA

iio

:1

!III-,

-3,6 -2,8 -2,0 -1,2

-0,4

0,4

1,2

I

2,0

pH-nd ringer

Figur 6.12. pH-wndringer i 30 kalkfattige søer
I Nø-USA Aiderondack, staten New York i 10bet af de sidste Ca. 200 Sr; dvs. efter industria
liseringens indforelse. De fleste søer har oplevet
et markant pH-fald. Den prikkede ilnie markerer
undret pH. Data fra Cummings et al. 1982.
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Boks 6.2. Alger som aeder bakterier, dyr og andre alger
Visse planktona!ger er i stand til bade

at udfore fotosyntese og de bakterier
eller smadyr. Man kalder dem mixo
trofe, hvilket kan overssttes med blan
det erncering. Den betyder, at der ikke
er Mare forskel!e mellem planter og
dyr, nar organismer med fotosyntese
pa den made kan de rene planter og
rene dyr. Herved udviskes opdelingen
af den biologiske omssutning i fodek
der med afgrnsede led, hvor hver art
og individ bar en veldefineret placering og rolle i omssetningen.
Ved fotosyntesen kan algerne op
bygge deres eget stof, mens de issr i
natringsfattige soer bar fordel af at de
bakterier eller smadyr, fordi disse er
rige pa fosfor og kvlstof. I morke kan
de leve som dyr uden fotosyntese ved

A. Dinobryon divergenser en kolonidannende gui
alge, som kan supplere fotosyntesen med fangst
af bakterier. Efter Wesenberg-Lund 1952.

B. Den marine furealge Protoperidinium spinolosum har fstet sig p5 en kdedan
nende kiselalge overst, hvorefter den ca. 15 minutter senere har krnget sit cel
Ieindhoid ud omkring kiselalgen og er i gang med at fordoje den nederst. Fra Ja
cobsen og Anderson 1986.
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at optage partikler og/eller oplost or
ganisk stof fra vandet. I miljoer uden
bytte kan nogen af dem leve som rene
planter, mens andre kun kan overleve
med en vis tilgang til bakterier.
Mixotrofi optneder isr hos fiagel
berende dinofiagellater og gulager.
Flagellater skaber en vandstrom og
svommer vha. fiagelbevge1sen, hvor
ved de samtidig kommer I kontakt
med byttet. Gu!algeskegten Dinobryon
er hyppig i nringsfattige soer, hvor
fiere arter danner grenede kolonier,

de, tradeformede udvsekster, som benyt
tes til byttefangst. Flere arter lever i eller
oven pa vandhinden af damme, hvor de
udnytter overfiadespsendingen til at hol
de sig oppe side 239. Her kan de spre
de celleudvksterne ud til siderne og
derved ho!de sig fast i vandhinden.

Kiselalger
Kiselalgerne er en umadelig artsrig og
vidt udbredt gruppe af encellede eller
kolonidannende alger figur 6.6. Der er
beskrevet 10.000 arter, men nogle bio
loger mener, at der findes 100.000 arter.
Anta!let athnger bl. a. af, hvor store
forskelle man kracver for at definere en
art. Kiselalgerne er a!mindelige i soer
nes og oceanernes plankton og pa de
faste overfiader. So- og havsedimenter
indeholder store mngder af kiselskal
ler. I visse soer danner de hovedparten
af sedimentet, og denne masse af kisel
skaller kiselgur udnyttes til produk
tion af filtermasse, tandpasta med vide
re. Det er i ovrigt en meget ung alge
gruppe. De eldste fossi!e kiselalger leve
de i havet for 120 millioner ar siden,
mens de ldste fund af kiselalger I
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hvis enkelte cel!er sidder i cellulosehyl
stre. En enkelt celle kan optage op
mod 70 bakterier i timen, og en Dino
bryon-bestand kan de mellem 5 og
100 millioner bakterier pr. liter sovand
I timen og herved holde bakteriebe
standen nede figur A. Der findes
ogsa dinofiagellater, der angriber dyre
plankton og kder af kiselalger, som
er meget storre end dem selv figur B.
De stter sig fast pa byttet, oms!utter
det fuldstsndigt vha. udvskster af cel
leindho!det og fordojer det.

ferskvand er 60 millioner ar gamle. Ki
selalgerne er nppe blevet overset I fos
sile afiejringer, da de er bestandige og
lette at genkende.
Hver celle er omgivet af to kiselskal
ler som lag og bund I en hatteske. Ki
selskal!erne bruges som kendetegn ved
artsidentifikationen. Der er to hovedty
per: de cirkukere, som er symmetriske
omkring centrum, og de afiange, som er
symmetriske omkring kengdeaksen. De
cirkukere blev udviklet for de afiange.
Kiselska!lerne kan vre forstsurket md
adtil med ribber. Og i mange tilfselde
bar de lange borsteformede udvskster.
Save! de afiange celler som de lange bor
ster bliver let viklet md i fangstnettet og
mundlemmerne pa dyrep!anktonet,
hvilket gor filtreringen besvrlig, sa dy
rene ma ty til den langsommere og
mere omstndelige metode at snappe
kiselalgerne enkeltyis. Hvis kiselskaller
ne hnger sammen i stjerneformede
kolonier eller i lange bndler, besvser
liggores dyreplanktonets bestrsthelser
yderligere. Det er ogsa muligt, at de
lange udvkster oger kiselalgernes mu
ligheder for at blive fanget af den hvir

Plat ,ton vet d re vonrndsoe"

velprgede vandbevgelse I vandet, sa
de bar mindre risiko for at synke ned pa
bunden.
Der er imidlertid ingen tvivl om, at
kiselalgernes formudvikling I lobet af
evolutionen I hoj grad bar vret bestemt
af de fortsatte forsog pa at undga at blive
adt. Herved ligner kiselalgerne de fieste
andre planktonalger, som ogsa forsoger
at overleve ved at antage en uhandterlig
form, udskille gifte, smage ilde eller
kunne passere ufordojet gennem dyr.
Tykvggede celler af kiselalger, chloro
coccale gronalger og desmidiacéer bar
alle muligheder for at overleve passage
gennem dyrenes tarm. Kiselskallerne er
dog perforerede som en si, hvorfor de vil
vre lettere fordojelige end de andre.
Kiselalgerne er en del tungere end det
omgivende vand pga. kiselskallerne. De
tykveggede arter er tungere end de
tyndvseggede arter og synker derfor hur
tigere. Om foraret omrores sovandet
belt til bunden, og bade tyk- og tynd
skallede arter kan holde sig opslemme
de. Om sommeren nar omroringen kun
ned til springlaget i dybe soer, og de tyk
skallede arter falder ud af vandmassen

og ned pa bunden, mens nogle af de
tyndskallede arter overlever i vandmas
sen. Dette skifte fra overvejende tykskal
lede til tyndskallede arter i de ovre
vandlag fra forar ti! sommer kan ogsa
fremmes af en samtidig nedgang af ki
selmngden i vandet. Da kiselalgerne
ofte bar en stor opblomstring om for
aret, er der risiko for kiselmangel om

sommeren med mindre kiselm©ngden
fornyes ved opblanding fra bunden eller

ved tillob af kiselrigt vandlobsvand.
Kiselalgerne findes i a!le typer fersk
vand ns©ringsrige, nseringsfattige, ba
siske og sure. Men det er forskellige ar
ter, som dominerer de forskellige steder.
-

Kiselalgerne findes aret rundt, men der
er som nvnt ss©rligt mange af dem om
foraret og efteraret, hvor vandmassen er
omrort belt til bunden.

Di noflagel later
Dinofiagellater er en meget fascinerende
gruppe af ence!lede alger og dyr. Man
kender omkring 2.000 arter, hvoraf ca.
200 lever i ferskvand tabel 6.1. Om
kring halvdelen af dinofiagellaterne bar
kloroplaster og kan udfore fotosyntese,
mens den anden halvdel mangler kloro
plaster og ernrer sig som dyr ved at
optage partilder. Grnsen mellem alge
og dyr er flydende og bestemmes af
funktionen og ikke af skegtsskabet.
Mange arter kan saledes leve enten som
alge eller som dyr, en del arter kan skif
tevis leve som alge eller dyr ath©ngig af
forholdene, og atter andre kan leve bade
som alge og dyr boks 6.2.
Dinofiagellaterne kaldes ogsa fureal
ger pga. den karakteristiske tvsrfure
omkring cellens midte figur 6.6. Der
ligger en fiagel I tvrfuren, mens en anden fiagel stikker bagud fra kengdefuren
pa bugsiden. Det er i partier pa bugsiden
uden celluloseplader, at dinofiagellater
ne kan optage bakterier og alger.
Dinofiagellater anses for at vsere en
gammel gruppe med reprsentanter
maske 600 millioner ar tilbage i tiden.
En teori gAr ud pA, at den nuvrende
gulbrune kloroplasttype med pigmentet
peridinin reprsesenterer en alge, som op
rindeligt levede frit, men blev atdt og
overlevede I rovdyret. Denne alge er sa
senere forsvundet hos de dyriske former.
Mens andre aldrig bar haft en. pa et se
nere tidspunkt bar visse arter dt andre
algetyper, hvis kloroplaster ogsa bar
overlevet og derfor nu indgar I nye sam
arbejder. Der lever nemlig enkelte dino
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fiagellater med en brunfarvet kloroplast,
der ligner den, man finder hos kiselalger,
og andre bar en blagron kloroplast. En
lang rs©kke andre forhold viser, at nye
specielle samarbejder etableres til stadig
bed, nar der optages et nyt bytte. Flere
forskellige typer af ldoroplaster kan md
ga i en symbiose, der til at begynde med
er los og tilfatldig, men efterhanden far
en mere fast karakter.
Dinofiagellater indgar selv I symbiose
med storre dyr. Korallerne, der danner
tropiske haves koralrev, bar saledes Mo
roplaster fra dinofiagellater I cellerne.
Nar man skal definere oprindelse og ud
vildingslinier bliver det derfor vanske
ligt, fordi nsesten alle arter er kim©rer, ja
faktisk gentagne kimsrer. I mange til
kelde er det nsten som et kinesisk s
kesystem. Koraller er saledes simple fier
cellede dyr, men deres mitokondrier er
oprindeligt iltkrvende bakterier, og
Moroplasterne er dinofiagellater, som I
sig selv er en sammensat organisme, der
oprindeligt er udvikiet som en symbiose
mellem en tidlig fotosyntetisk eukaryot
og en fiagellat.
I soerne lever bade nogne dinofiagel
later som Gymnodinium og skegter som

Peridinium og Ceratium, der bar et pan
ser afcelluloseplader figur 6.6. Dino
fiagellater kan trffes I de fieste vandty
per, og som gruppe betragtet foretn©k
ker de ikke en bestemt vandkemi. Men
da blagronalger og gronalger af typerne
chlorococaler og volvocaler er hyppigst i
nringsrige soer, er dinofiagellaterne
sammen med gulalgerne normalt mest
fremtredende I nringsfattige soer fi
gur 6.8.
En stor art som Ceratium hirundinel
la kan udfore betydelige dognvandringer
I soerne op og ned gennem springlaget.
Denne vandring kan udnyttes til artens
fordel ved den kombinerede udnyttelse
af lyset, som oges op mod overfiaden, og
nringstofferne, som oges ned mod
bunden. For at vre en fordel krver
vandringen, at soen bar relativt Mart
vand, sA lyset nAr ned til springlaget.
Fordelen forsvinder, hvis sovandet bliver
gront og uklart. For at illustrere dette
forhold kan man nvne, at I takt med, at
Furesoen fik ukiart vand op gennem
1900-tallet, forsvandt en rkke dinofia
gellater, som tidligere levede pa 10-16
m’s dybde I soen I tilknytning til spring
laget og lagene umiddelbart herunder.

Dyreplan kton
Dyreplanktonet bestAr af en blanding af
encellede og fiercellede organismer. De
encellede former omfatter ciliater, de
tidligere nalvnte fiagellater og de mm
dre hyppige amober side 139. De fier
cellede former omfatter is©r hjuldyr og
sma krebsdyr som dafnier og vandlop
per. I planktonet trffer man ogsa mmstore rovdyr som vandmider og glas
myggelarver.
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Dyreplanktonets fode er blandet.
Det vigtigste fodeemne er det organi
ske stof, som planteplanktonet produ
cerer vha. solenergi figur 6. 13. Plan
teplanktonet kan sa blive sdt af filtre
rende dafnier og vandlopper. Men det
organiske stof kan ogsa stamme fra
mikroalger eller storre planter, der le
ver pa bunden og langs bredden, eller
det kan blive tilfort soen med vind og

31

oil

*

c I c ,‘r’

acc

2x10’-

2x104-

2000

E
Cl

Ii

200

Cr

20

2

0,2

Figur 6.1 3. Fødenettene i en sø og organismer
nes omtrentlige storrelser. Til venstre st5r de fo
tosyntetiske planktonalger af forskellig storrelse.
lii højre st5r bakterier, en- og flercellede plank
tondyr og overst planktonwdende fisk og rovfisk.

vand fra landjorden omkring soen.
Oplost organisk stof kan kanaliseres
md I fodek©derne ved, at bakterierne
udnytter stoffet, hvorefter de selv bliver
sedt af encellede dyr, der sA konsume
res af forskellige rovdyr. Organiske

Tabet af oplost organisk stof fra alie organismer
kanaliseres igen md m fodenettene yha. bakterier.
Pilene viser de vigtigste stofstromme, som tyde
Iigt danner et netvrk. Tegning I. Holding 09 K.
Sand-Jensen.

partilder tilfort fra land kan direkte
konsumeres af smAdyr, men vi! allige
vel i mange tilfselde passere over bak
terier, som nedbryder det organiske
stof og derefter konsumeres af encelle
de dyr.
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Figur 6.14. Et udvaig at ciliaterfra søer. Proro
don ovum med cilier over hele overfladen 1, Co
leps hirtus 2 09 Didinium nasutum 3 har cilier
ne samlet sig I b5nd, bl.a. omkring et mundfelt.
Bagkrop at vandloppe med fastsiddende klokke

Der er derfor to mulige fodekilder,
nemlig planteplankton og bakterier, som
grundlag for omstningen. Fra bunden
af fodekderne fores det organiske stof
videre pa kryds og tvrs til filtrerende og
rovlevende organismer for til sidst at
ende hos fiskene figur 6.13. Netvsrket I
omstningen er indvildet, da organis
merne ofte udnytter mange forskellige fo
dekilder, og deres foretrukne valg athsen
ger af mngden, kvaliteten og tilgsenge
ligheden af de forskellige fodeemner.
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dyr Vorticella, 4 med sammentrkkelig stilk 09
fimrekranse omkring mundfeit samt grenede ko
lonier at Epistylis 5. Der findes ogs5 de mrkeii
ge enceliede suctorier med tentakler. Efter We
senberg-Lund 1952.

Ci I iater
Giliaterne er encellede dyr, der bar navn
efter, at cellens overfiade er beldsedt
med korte, bevgelige fimrehAr, sakald
te cilier figur 6.14. De veksler typisk i
kengde fra 30 til 500 mikrometer. Visse
arter bar n©sten hele overfiaden be
Mdt med cilier. Andre arter bar cilier
ne koncentreret I band eller kranse. Og
atter andre arter bar cilierne I ttsid
dende rkker nsermest som en kam
der fungerer som et samlet hele. Gilier
-

-
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Figur 6.15. Ciliaten Ophrydium versatiledanner
store gelékolonier, som her sidder p5 biadene at
tvepibet lobelie A. Dyrene sidder velordnet I
kanten af gelékolonien, som er grøn pga. dyrets
symbiose med gronalger at typen Chiorella - kal
det zoochlorelier. Det enkelte dyr er tt pakket
med zoochioreiler B, 09 det udfører intensiv fo

ne bruges bade til at svomme og fange
bytte med. Kranse af cilier omkring et
mundfelt skaber en bevsegelse til bunden af mundfeltet, hvor sma bakterier

Je Inc "Cod nasse’

tosyntese 09 filtrerer desuden bakterier 09 smS
alger vha. cilier I forenden. I nrbilIedet C har
dyret wdt lysende plastikkugler, som er blevet
mndbygget i en fodevakuole, mens zoochioreller
ne fremtrder røde pga. fluorescens. Foto Ole
Geertz Hansen.

og alger fanges og indbygges I en fode
vakuole med henblik pa fordojelse. En
del ciliater er rovdyr, som sder flagella
ter eller andre ciliater.
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De bakteriedende ciliater er srligt
talrige I soer og damme med mange al
ger eller med stor tilforsel af spildevand
med organisk stof. Giliaterne er ogsa
meget hyppige, nar dafnierne er fatalli
ge. Denne sammenhng kan bade skyl
des fodekonkurrence mellem dafnier og
ciliater om bakterier og sma alger, og det
forhold, at dafnier sder ciliater. Giliater
ne blomstrer derfor op i soerne I kolde
perioder, hvor dafniernes udvilding er
hmmet, og I perioder, hvor dafnierne
er fAtallige pga. iltsvind eller stor preda
tion fra smafisk.
Enkelte ciliater bar symbiose med
sma gronne alger af Chlorella-typen, og
de ernserer sig ved at kombinere foto
syntese med fangst af bakterier og sma
alger. De fritlevende ciliater Stentor og
Paramecium kan trseffes I bade en gra
form uden alger og en gron form med
alger. Symbiosen er ikke fast, men den
indledes, nar dyret der mange sma
gronalger, som lever videre ufordojet I
dyrets indre.
Den kolonidannende ciliat Ophrydi
um versatile er srlig iojnefaldende, for
di den danner gelekolonier, som bliver
op tIl 5 cm I diameter figur 6.15. Kolo
nierne sidder fast pa sten eller planter I
Marvandede soer, men hen pa somme
ren flyder gelékiumperne ofte rundt I
vandet, fordi de symbiontiske algers fo
tosyntese bar produceret sa meget ilt, at
det ophobes som luftbobler I koloniens
indre. Herefter forlader dyrene ét for ét
kolonien og svommer rundt for at finde
en gunstig sten eller plante at stte sig
fast pa og grundkegge en ny koloni. Bla
dene hos tvepibet lobelie og stnglerne
af tagror er egnede steder, fordi de overlever fra den ene sommer til den nseste.
Dyrene sidder I periferien af koloni
en i sma sekskantede hylstre. Forenden
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med de to ciliekranse stikker ud at
hylstret, nar ciliaten er aktiv. Hvis dyret
forskn©kkes, trsekker det sig md hylste
ret. De enkelte dyr er 0,2-0,4 mm lange
og indeholder ca. 1.000 gronne Chiorel
la-celler, som ligger hver for sig omgivet
af en tynd membran, der stammer fra
dyrets fodevakuole. Ophrydium inde
holder faktisk sa mange alger, at lysud
nyttelsen og stofskiftet minder om det,
man kender fra rene alger figur 6.16.
Meget af det ved fotosyntesen produce
rede kulbydrat bliver brugt til at produ
cere geléen, som dels skaber koloniens
struktur, dels holder ciliaterne I den
samme indbyrdes afstand fra hinanden,
hvorved det modvirkes, at de filtrerer
det vand, som naboer allerede bar ren
set for partikler. Den tykke vandfyldte
gelémasse betyder sikkert ogsa, at kolo
nien er uhandterlig og uinteressant for
mulige rovdyr. I hvert fald er koloniens
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Figur 6.16. lltudskillelsen hos Ophrydium som
funktion af lysintensiteten. Allerede ved Ca. 1 0/
af maksimal solmndstr5ling 20 pmol pr. m2 pr.
sek er der balance meliem zoochloreilernes to
tosyntese og ciliatens respiration, og ved 20 0/0 at
maksimal soiindstr5ling indtrder fuld lysmwt
ning. Ciliatens iltudveksiing ligner mikroalgers
09 tynde algers. Efter Sand-Jensen et al. 1997.
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Figur 6.1 7. Normalformen at Euplotes
actocarinatus set fra rygsiden A 09
den vingede form B, som induceres
ved tIlstedevwrelse at rovciliaten Lem
badion.Vingerne p5 siderne 1w og den
Iremtrdende rygribbe dr ses tydelig
I C. Fra Kuhlmann 1999. Copyright
© Princeton University Press.

diameter 100 gange storre end kengden
af de enkelte dyr, og geléen udgor 98-99
% af det samlede volumen i store kolo
nier. Kolonien overstiger derfor mange
gange den storrelse, som ciliaternes
ssedvanlige rovdyr kan gabe over. Der er
heller ikke meget nring for eventuelle
rovdyr i at sede den vandfyldte, protein
fattige gele.
Giliaterne er kendte for at kunne n
dre kropsform som reaktion pa tilstede
vserelse af fjender, der uforvarende ud
skiller signalstoffer. Pa det punkt betje
ner ciliaterne sig altsa af et inducerbart
forsvar, som ogsa kendes hos hjuldyr og
dafnier. Giliaten Euplotes octocarinatus
lever af bakterier, mens den selv bliver
sedt af fiere rovciliater, bl. a. Lembadion
bullinum. Euplotes sendrer sig fra en af
lang egform til en kugleform, nAr rovci
liaten er hyppig figur 6.17. Endvidere
udvilder Euplotes en ratkke lister, som

rager frem fra overfiaden. }Endringen I
kropsform betyder, at Euplotes ikke mere
kan passere md gennem Lembadions af
gra3nsede mundfelt.
Det koster for Euplotes at sendre form
og producere udvsekster som beskyttelse
mod rovciliater. Proteinindholdet er ca.
55 % hojere I den beskyttede form med
udvaikster end I den ubeskyttede form.
Den beskyttede form vokser derfor lang
sommere end den ubeskyttede form;
ifolge mAlinger vokser den 18 % lang
sommere, da tilforslen af protein ofte
begnenser dyrs vsekst.
Rovamoben Amoeba proteus, der ogsA
©der Euplotes, er til gengseld upAvirket
af byttets form, fordi den omldamrer det
med hele sin formforanderlige amobol
de celle. Euplotes udvilder derfor en
sserlig fiugtadfrd som beskyttelse mod
amoben, nAr denne er talrig. Flugtadfr
den bygger pa kemisk genkendelse af
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amoben. Frem for at Euplotes svommer
omkring amoben, nar der etableres kon
takt mellem de to, med fare for at blive
sedt, sa hopper den nu kemisk opvakte
ciliat bagkens, som havde den stukket
sig, vender rundt og svommer bort.

Dyriske flagellater
De dyriske fiagellater er en samlegruppe
af encellede e!ler kolonidannede orga
nismer, der bar reprsentanter fra
mange grupper med forskelligt skegts
skab. Storrelsen af de enkelte celler hg
ger typisk mellem 5 og 100 mikrometer.
Antallet af bakteriedende fiagellater
varierer ofte I takt med antailet af cilia
ter. Begge typer er meget talrige I n
ringsrige soer og damme, nar der er
mange bakterier og relatlirt fi dafnier til
stede I planktonet. Nogle fiagellater
fanger bakterier og sma alger ved tIlfl
digt at ramle md I dem under svom
ningen. Andre fiagellater sidder fast ved
bagenden, mens de layer en vandstrom
ved forenden. De specielle kravefiagella
ter sidder pa faste objekter, herunder ki
selskaller, der er opslemmet I vandmas
sen figur 6.18.

Figur 6.1 8. Kraveflagellaten Diploziga frequ
entissimasom enkeltcelle 1 09 flere sammen
p5 kiselalgen Asterionella formosa 2. Efter
Wesenberg-Lund 1952.
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Hjuldyr
Hjuldyr er fiercellede organismer, som
fra fodslen bar et hille, fast antal celler
under 1.000 1 kroppen figur 6.19. De
er ofte mellem 0,05 og 0,4 mm lange.
Store encellede ciliater er derfor storre
end sma hjuldyr pa trods af hjuldyrenes
fiercellethed. Hjuldyrene er komp!iceret
opbygget og bar mange af de samme or
ganer som os, selvom de er sa sma. De
bar eksempelvis et komphiceret mund
apparat, mave-tarmsystem, muslder og
hjerne-nervesystem med sanseorganer,
som kan registrere lys og bevgelse.
Man mener derfor, at hjuldyrene tidlige
re var storre, og deres storrelse sidenhen
er blevet reduceret. Der lever mange ar
ter I planktonet, men hjuldyrene er isser
artsrige og talrige I damme og I overfia
den af sobunden. I danske soers og
dammes plankton er der mindst 100 a!
mindelige arter. I sedimenter og grund
vand lever mange arter, som endnu ikke
er blevet beskrevet.
Hjuldyrene bar navn efter det rote
rende hjul af cihier ved forenden, der be
vger dyret og forer fodepartilder frem
til munden. Mange arter lever af bakte
rier og sma alger, og de er derfor ofte
talrige pa samme tidspunkt som ciliater
og fiagellater. Visse arter kan gribe og
udsuge storre bytte enkeltvis. En af de
storste er Asplancha, som angriber og
udsuger byttedyret, herunder andre
hjuldyr. Som beskyttelse mod at blive
sedt af rovdyr udvilder hjuldyr udvsek
ster og lange borster figur 6.19. De kan
induceres af kemiske signalstoffer ud
skilte fra rovdyrene, som man kender
det fra ciliater og dafnier.
Hjuldyrene kan formere sig ved jom
frufodsel parthenogenese uden befrugt
ning af ggene. Et stort antal generatlo
ner af jomfrufodende hunner kan pa

ion’iilve

Figur 6.19. Forskellige hjuldyrfra soer. Brochio
nus polo uden tome 109 samme art med tome
2, Anuroeo oculeoto 3, Notholco longispino

den made hurtigt afiose hinanden med
mellemrum pa 2-7 dage under gunstige
temperaturer og fodebetingelser. Den
korte generationstid betyder, at hjuldy
rene kan Mare sig, selvom de er meget
udsatte for at blive sedt. Fordelen ved
jomfrufodsler er, at banner og bunner
ikke skal bruge tid og krfter pa at op
soge hinanden. Alle individer kegger seg,
sa udbyttet bliver det dobbelte af det,
der kunne opnas, hvis banner og hunner
var lige ta!rige, og kun hunnerne lagde
seg. De foromtalte forsvarsvrker f. eks.
lange borster, som er induceret I mod
rene, kan ogsa bseres videre til dotrene,

be ic anu’1ar

4, Polyorthro plotyptera 5 09 Triarthro longi
seta6. Efter Wesenberg-Lund 1952.

sa de er "Mdt pa" til at mode den aktu
elle risiko fra fodslen.
Hjuldyrene bar imidlertid ikke opgi
vet de fordele, som den konnede for
plantning indeixerer, nemlig at fi renset
ud I uheldige mutationer og kombine
ret generne pA en ny mAde, som kan
vise sig at indebsere fordele. I ugunstige
perioder med overbefolkning, mange!
pa fode og for hoje el!er for lave tempe
raturer udvildes banner og hunner med
et halveret kromosomsset. De parrer sig
og udvilder hvileseg med det normale,
dobbelte kromosomsset. Hvileeggene
overlever de ugunstige perioder for se
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Figur 6.20. Dafniemne Sidocrystallino1, Daph
nia cucullato I fladpandet 2 09 hjlmkldt
form 3, Bosmino coregoniden hue snabeldafnie
4, Chydorussphaericusden hue kuglerunde

nere at genoptage de jomfrufodende
generationer.

Dafn ier
Dafnier er smA krebsdyr, hvoraf de fieste
arter mAler mellem 0,5 og 3 mm I lieng
den figur 6.20. Dafniegruppen omfat
ter den artsrige slsegt Daphnia, som
langsomt ror sig gennem vandet med de
store antenner, mens de filtrerer med de
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chydomide 5, Holopedium gibberum I geléklok
ken 6 og rovdafnien Leptodora kindtii7 og
dens drabelige fangstkumv 8. Eftem Wesenberg
Lund 1952.

fiade kropslemmer, som pa kanterne er
tset besat med borster. Gruppen omfat
ter ogsA mindre filtrerende arter I skeg
ten Bosmina snabeldafnier og den
kuglerunde Chydorus sphaericus.
Soernes frie vandmasser huser ogsA
den meget almmndelige rovdafnie, Lepto
dora kindtii. Hunnen bhiver 15 mm hang,
mens hannen er noget mindre. Leptodo
ra bar en sknekindjagende fangstkurv af

I re

mundlemmer, som er bygget tll at spid
de byttet af mindre dafnier og vandlop
per. Leptodora bar et lille oje, men pa det
forste benpar findes veludvildede meka
niske sanseorganer, hvormed den afslo
rer byttet, nAr det bevseger sig.
I sure soer lever den moerkelige Holo
pedium gibberum, som er omgivet af en
stor geléldokke, hvis funktion ikke er
fastlagt. Den kan t2enkes at hjselpe med
opdriften, da geleen bar nsesten samme
massefylde som vandet. Men den gor
ogsA dyret mindre edeligt eller synligt
for fjender.
Inde mellem planterne tet pa bredden lever Sida crystallina, som bar en
hsefteskive I nakken, hvormed den kan
sette sig fast pA planterne. Nede I bunden lever mange arter af sma dafnier
tilborende gruppen chydorider, som er
nrer sig af mikroalger og andie mikro
organismer pa overfiaden af bundens
partilder. Omkring dem lever vandlop
per og hjuldyr med en meget varieret
levevis. Mange af de arter, som findes
mellem planterne og ved bunden I soer
ne, lever ogsA talrigt I de lavvandede, ye
getationsrige damme se kapitel 11.
"NAr sollyset falder ned pA vandspej
let, ser man ofte inde mellem vandplan
ternes blade smA sluttede selskaber af
skabninger, der er I uathrudt hoppende
bevegelse. Det vidunderligt skonne dyr
strAher ofte I de mest glimrende farver.
PA det lyse, noget kodfarvede bryst stAr
det glinsende sorte oje, indfattet I en
perlekrans af stralende hinser. Fodderne
og den forreste del af kroppen er prseg
tig violblA; den nedre del af segrummet
er ghinsende orangerodt, og I de drgti
ge dyr ser man endda fostrenes skonne
gronne ojne som nyreformede pletter.
Der er I denne beskrivelse intet overdre
vent. "SAdan skrev Wesenberg-Lund I
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Figur 6.21. Rovdafnien Polyphemus pediculus
med kempeojet. Efter Wesenbemg-Lund 1952.

1952 let omredigeret om rovdafnien
Polyp hemus pediculus, der er et magelost
lille dyr figur 6.21. Den er isser en
damform, der bruger sit kmpestore,
komplicerede oje ill at afsoge omgivel
serne for bytte og eventuelle fjender.
Kiempeojet bar ogsa givet dyret navn ef
ter den enojede cyldop med pandeojet,
som Odysseus ifolge Homers fortselling
beksempede. Det store morke oje gor
Polyphemus let synlig for fisk, sa mens
den glasldare, smaojede Leptodora lever
frit I vandmassen, skjuler Polyp hemus sig
mellem planterne. I damme uden fisk
lever den mere frit fremme.
Mange dafnier formerer sig ved jom
frufodsel med mange generationer efter
hinanden med 1-4 ugers mellemrum.
Dyrene bliver op mod 12 uger gamle.
NAr der I sensommeren eller I perioder
med fodemangel dannes banner, bliver
hunnernes g befrugtede, og de udvik
ler sig til hvileseg omgivet af en tykvg
get skal. Hvileseggene kan have en for-
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Boks 6.3. Dafnier med hurtig evolution
Ved indgangen til vinteren e!ler I pe
rioder med fodemange! producerer
dafnierne befrugtede hvi!eag figur
A. De er tykskallede og kan overleve
vinteren e!ler kengere ugunstige perio
der pA sobunden. Hvi1eggene kan
faktisk overleve I mere end 100 Ar af
lejret nede i den iltfrie sobund. Man
kan derfor tage en borekerne op og
vsekke hvileseg af dafnier ii! live I lag i
sobunden, som blev afiejret pA forskel
lige tidspunkter I fortiden.
Det er prcist, hvad man bar gjort I
Konstanzsoen I Tyskland Hairston et
a!. 1999. Soen bar oplevet stigende
opb!omstringér af b!Agronalger I lobet

af de seneste 20 Ar pga. forurening. SA
danne blAgronalger er tit giftige og
hammer dafniernes fodeoptagelse.Ved
kontrollerede forsog blandede man
vekslende andele af blAgronalger I fo
den til dafnierne og mA!te blAgronal
gernes hmning pA nutidige dafnie
stammer og "fortidige" dafniestammer
af samme art, som er opdyrket fra hyl
!eeg, der blev lagt for b!Agrona!gerne
blev almindelige. Forsogene viste, at
gamle dafniestammer havde en meget
varierende folsombed for b!Agronal
ger, mens de nutidige dafniestammer
udviste en mere ensartet og !avere fol
somhed figur B I boks 6.4. Denne
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A. Dafnien p5 fotoet ham tykskalhede hvi
heg I mugeposen bag rygskjohdet. Foto
Kirsten Christoffersen.
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B. Dafniestammem klekket fma hviheg afsat I
1962-64 I Konstanzsøen ophever en stømre vkst
reduktion ved tihstedevmehse at bl5gronalgem end
dafniestammem fma 1978-80 og 1992-97. Det
fremg5m, at dem em betydehige fomskelhe I folsomhed
mellem dafniestammem fra det enkelte Sr punk
temne, men middehvmdien stolpemne visem storre
folsomhed for end nu. Eftem Hairston et al. 1999.

Planktonliyet I de frie vandrnasser

undersoge!se viste altsA, at I !obet af
blot 20 Ar faldt hyppigheden af de daf
niestammer, der hsemmes mest af blA
gronalger. Der er sAledes sket en syste
matisk sendring I hyppigheden af de

bloffende overlevelsesevne, idet de kan
tAle at torre ud, fryse md is og overleve
I mere end 100 Ar begravet under iltfrie
forhold I sedimentet boks 6.3.
Dafnier bar ofte et karakteristisk
glaskiart udseende, som de I ovrigt de!er
med vandlopperne og fiere andre orga
nismer I dyreplanktonet. Det g!asklare
udseende fungerer som camouflage over
for iser fisk, der jager vha. synet. Fiske
yngel bar ofte dyreplankton som deres
vigtigste fodeemne, og skal!e, brasen og
belt fortssetter med at ede dyreplankton
som voksne. Dyreplanktonets risiko for
at bhive edt stiger med storrelsen af
kroppen og det morke oje, sA nAr der er
mange fisk, er det iser de smA, smAojede
dafnier, der overlever figur 6.22.
Dafnierne endrer ogsA kropsform,
nAr der er mange fisk eller glasmyggelar
ver I farvañdet. Visse Daphnia-arter ud
vilder en hoj spids hje!m pA hovedet og
en meget lang bagtorn, der gor det van
skeligt for smAmundet fiskeyngel og glas
myggelarver at hAndtere og sluge dem
figur 6.20 og boks 6.4. Som beskyttelse
mod glasmyggelarver udvilder andre
Daphnia-arter en tandrsekke I nakken.

Dafniernes graesning
og algernes vkst
Dafnier fi!trerer effektisrt og kan pA kort
tid Ijerne partikier fra et relativt stort
vandvolumen. Filtreringskapaciteten sti
ger kraftigt med dyrets storrelse. En
fuldvoksen dafnie kan sAledes optage

gener, der pavirker fo!somheden for
blagronalger en evolution hen
imod stammer, der bedre tA!er b!a
gronalger, selv om de fortsat ixemmes
af deres tilstedevsere!se.
-

-

100 gange mere fode end en 5 gange
kortere unge. Filtreringskapaciteten hos
1-3 mm store individer varierer ofte
mel!em 0,2 og 3,5 ml vand pr. time. For
samme storrelse er filtreringskapaciteten
ofte 2-3 gange storre hos dafnier end
vandlopper. Dafnierne er ofte hyppigere
end vandlopperne I meringsrige soer,
mens det omvendte er tilfieldet I me
ringsfattige soer, mAske fordi vandlop
perne bAde er mindre aktive og mindre
knevende og derfor klarer sig bedre end
dafnierne, nAr foden er knap.
I nringsrige soer kan der leve op
mod 50 dafnier pr. liter sovand. Hvis
det er 2 mm store dafnier, der hver iner
kan filtrere fodepartilder fra 1,5 ml so
vand pr. time, sill disse 50 individer til
sammen pr. time kunne fi!trere egnede
partilder fra et vandvo!umen pA 75 ml
0,075 liter dvs. at de renser 7,5% af
vandet. Hvis dafnierne bruger halvdelen
af tiden dl at filtrere, ferner de I gen
nemsnit 3,8 % af algebestanden pr.
time. Algerne mA derfor besidde en til
svarende hurtig tilvkst pA 3,8 % I ti
men for at kunne opretholde en men
dret bestandsstorrelse, og det knever, at
de deler sig hver ca. 18. time. Der er fak
tisk situationer, hvor dafnierne er endnu
mere talrige og aktive, hvorfor algerne
mA de!e sig endnu hyppigere, hvis de
skal opretholde et uamdret antal. Kan
algernes vekst ikke fo!ge med griesnin
gen, falder deres antal.
Da grsesningen er intens, er det vig
-
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Figur 6.22. Fordehing at dyreplankton efter
lngde I tre nringsfattige norske søer om
sommeren ved ingen A, lille B og stor C fi
skepredation. 1: hjuldyr, 2: vandlopper, 3: dafni
em og 4: glasmyg. A: Soen em uden fisk og er
den eneste af de tre med glasmyg. De sm5 hjul
dyr har marginal betydning, mens store arter og
individer af vandloppem 09 dafnier dominemem.

tigt for algerne enten at vokse meget
hurtigt eller undgA at blive edt. De kan I
princippet ogsA bAde vokse hurtigt og
undgA at bhive sedt, men det sker ikke I
praksis, fordi alger med hurtig vekst
saidvanligvis er smA og uden beskyttelse
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B: Soen ham ommed, 09 dyreplanktonet udgor 20
at fiskenes kost. Maximumstorrelsen at
Daphnia longispinovam mindre 1,6 mm end i
sø A 2,3 mm. C: Soen ham specialiserede
phanktonwdende fisk. De sm5 arter at datniem
er hyppigst Bosmina sp, og hele gruppen em
mindme end 0,6 mm mod 1,6 mm I so B. Om
ambejdet fra økland 09 økland 1996.
01t

og derfor grsesses meget, mens alger,
som investerer I beskytte!se, betaler for
det med langsom vsekst. A!gernes vkst
hastighed falder ofte med storrelsen, sA
ledes at en 10 ganges kengdeforogelse
svarer tIl 1.000 ganges vsegtforogelse
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Boks 6.4. Den hjaelmklaedte dafnie
Dyreplankton er meget udsat for at
bhive spist af fisk. Det er et gennemgA
ende tnek, at dyreplanktonet er glas
Mart I et forsog pA at gore sig mindre
synligt for fiskene, som benytter synet
til at finde byttet. Det mest synlige hos
dafnierne er det morke oje, og de kan
ikke skjule sig for fiskene ved at lukke
ojet. NAr der er mange sultne fisk,
eder de derfor fiere af de store og stor
ojede dafnier, som derfor bhiver sjseld
ne I forhold til de smA og smAojede
dafnier, som fiskene bar svrere ved at
opdage.
Dafnierne etablerer forst visse for
svarsverker, nAr der er hArdt brug for
dem. De kan smage, hyis der er mange
fisk og rovplankton I faryandet. Roy-
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C

dyrene frigiver et kemisk stof til van
det, som menes at aktivere generne
hos eksempe!vis Daphnia cucullata, sA
den udvikler en storre og spidsere
hjselm pA hovedet og en kengere torn I
bagenden figur 6.20. De hjelmk1atdte dafnier er vanskeligere at hAndtere
for smAmundede rovdyr end "fiadpan
dede" dafnier. Til gengseld svommer
de fiadpandede dafnier bedre, og de
sparer ogsA udgiften til hjselmen.
De nyeste opdagelser gAr ud pA, at
de hje!mMedte dafnier ogsA produce
rer unger, som bar en storre hjelm og
bagtorn end de fiadpandede dafnier
Agrawal et al. 1999. Det sker pA trods
af, de hjelmMedte og fiadpandede
dafnier genetisk set er ens. Forskellen

I I

4

B

A
50

25

0

25

50

25

C
0

25

50

25

0

25

50

25

0

25

50

Hyppighed, ‘to
I et laboratomiefomsøg I en 8 m dyb kunstig
vandsojle visem sm5 individem at en Dophnio
art kun sm5 tihbojehigheder til dognvandrmn
ger uanset om der em B eller ikke em A ti
skekaimomonem tih stede. Store, gbrende

dafniem udviser derimod dognvandringer ved
tilstedevrehse at stottem udskilt at fisk 0
og I mindre grad ogsS uden C. Omtegnet
efter Loose 1993.
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mellem ungerne findes bAde I moder
dyrenes forste og andet kuld. Ungerne
fAr dog kun den maksima!e hjlm
storrelse, hvis de ogsA se!v modtager
den kemiske pAvirkning fra fiskene.
Det lyder umiddelbart som den
rene lamarckisme. Betegnelsen benvi
ser til den franske biolog Jean-Baptis
te Lamarck 1744-1829, som mente,
at erhvervede egenskaber kan nedarves.
VI ved godt, at born af bodybuildere
ikke b!iyer mere musku!ose end born
af utnenede forseldre. Men her er alt
sA et eksertipel, hvor "dafnieborn" ud
yiMer en storre bjelm, nAr moderen
bar fAet induceret en sAdan. Uden
brug af lamarckisme er det muligt at
forMare fienomenet med, at de gener,
som aktiveres I moderen, til en vis
grad forbliver aktiverede I afkommet,
mens generne forbliver hyilende hos
de genetiske identiske dafnier med det
fiadpandede udseende. Moderens om
givelser pAvirker ikke gensammenset
ningen, men den mAde generne bliver
udtrykt pA.
Fidusen er Abenbar. Dafnierne le
ver I gennemsnit mindre end en mAned om sommeren, og de producerer

betyder, at delingshastigheden falder til
under det halve. Ti! gengeld kan de sto
re algeceller vre for store til, at smA
dafnier kan ede dem. De store celler el
ler store kolonier kan faktisk nA en stor
relse, hvor de ikke direkte kan filtreres af
noget dyreplankton. Algerne kan ogsA
beskytte sig ved at producere giftstoffer,
men udgifterne til giftproduktionen be
tyder, at veksten gAr ned, og samtidig vil
der altid vre nogle Ijender, der ikke ha
der sig afskrsekke. SA ingen beskyttelse er
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en lang rsekke kuld tset efter hinanden
ved jomfrufodsel. Hyis de forste kuld
dafnier udssettes for mange fjender, er
det sandsyn!igt, at de nseste kuld ogsA
moder mange fjender f.eks. fisk, da
disse jo gennemgAende lever I meget
kengere lid. Derfor er det en fordel
for dafnierne, at de fra fodslen er
"Medt pA" til at Mare den risiko, der
moder dem.
Dafniernes adflerd pAvirkes ogsA af

fiskenes tilstedevere!se. Dafnierne ud
viser en storre tilbojelighed ii! at van
dre op og ned i vandsojlen I lobet af
dognet, hyis der er mange fisk til stede.
Herved nedssetter dafnierne risikoen
for at blive spist, da de skju!er sig I det
morke dybe vand om dagen skjult for
fiskenes bhikke, mens de om natten sti
ger op mod overfiaden for at gnesse
planktonalger. Ved forsog bar man
vist, at store dafnier udviser kraftigere
dognvandringer end smA dafnier ved
tilssetning af vand, hvor der tidligere
bar levet fisk, og som derfor indehol
der sknekstoffer sAka!dt kairomoner;
figuren. De store dafnier er pA samme
tid bedst til at vandre og mest udsatte
for fiskepredation pga. storrelsen.

100 % effektiv. Sammensetningen af a!
geplanktonet varierer derfor kollosalt,
men der optneder en storre andel af enten meget hurtigt voksende eller uspise
hige arter, nAr dyreplanktonets grsesning
er mest intens midt pA sommeren.

Vand lopper
Vand!opperne er scerkonnede krebsdyr,
som udelukkende forplanter sig konnet.
Mens unge og gamle dafnier ligner bin
anden, sA endrer vandlopperne udse

Pla k inlivct i be Inc vandmasser

3
Figur 6.23. Vandloppemne Cyclops insignis1,
Eudioptomusgrocilis2 og en nauphie 3, som
em vandloppemnes tidhigste udvikhingsstadium.
Efter Wesenberg-Lund 1952

ende I lobet af udviklingen figur
6.23. Fra g til konsmoden voksen
gennemgAr vandloppen 12 stadier med
11 hudskifter imellem. I de forste 6
stadier er dyret en nauplie en lille tre
kantet skive med tre par lemmer. I de
nseste 5 copepoditstadier ligner dyret det
sidste, konsmodne voksne stadium.
Generationstiden er mellem 1 og 6
uger. Vandlopperne overlever vinteren
som yoksne, mens dafnierne overlever
som hvi!eatg.
De a!mindeligste vandlopper ti!horer
slsegten Cyclops med ca. 15 arter I Danmark og Eudiaptomus med 3 arter. Flere
Cyclops-arter er sammen med andre
skegter, som ikke bhiver omtalt nrmere,
dam- og bundformer. Cyclops er mer
mest drAbeformet og bar bojede anten
-

ner. Den lever som ung af alger, som den
snapper enke!tvis. Som voksen lever den
iner som rovdyr. Eudiaptomus bar paral
lelle sider og lange antenner, som stAr
vinkelret ud fra kroppen som svseveor
ganer.
Eudiaptomus lever isser af alger med
en storrelse pA mellem 5 og 100 mikro
meter. Den filtrerer bedst fodepartiMer
med en diameter pA 5-30 mikrometer.
Herved adski!!er den sig fra de filtreren
de Dapnia, som fi!trerer partilder med
en storrelse pA 1-30 mlkrometer bedst i
omrAdet 2-10 mikrometer noget af
hengig af arten og dyrets storrelse.
Daphnia kan sAledes filtrere fritlevende
bakterier, mens disse gAr fri, nAr Eudiap
tomus soger fode, medmindre bakterier
ne sidder sammen I Mumper.
-
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Der er ogsA andre forskelle I fodesog
ningen mellem vandlopper og dafnier.
Eudiaptomus er som andre vandlopper
meget selektiv. Den smager pA foden og
kan derfor fjerne verdilose partikler. Gi
ver man Eudiaptomus en ligelig blanding
af alger og plastikkugler af samme ml
kroskopiske storrelse, sA optager den
nesten udelukkende algerne og spytter
plastikkuglerne ud figur 6.24. Daphnia
er derimod ude af stand til at skelne de
smager ikke pA partiMerne, for de sluger
dem.
-

Glasmyg
Glasmyggelarver er stort set de eneste
insekter, der lever frit I vandets plankton
figur 6.25, mens der lever mange bun
drede arter pA sobunden. Herhjemme
bar vito arter med glasMare larver
Chaoborus crystallinus og C. flavicans
og en tredie lidt morkere art C. obscuri
pes, som iser lever i sure soer uden fisk.
Glasmyggelarver svever I vandret stil
ling I higevegt med det omgivende vand.
De holder pnecis samme massefylde
som vandet vha. to par luftfyldte bkerer
en I forenden og en I bagenden. Bke
-
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Figur 6.24. Dyreplanktonets pmocentvise opta
gehse at mikmoahger 09 phastikkugler at samme
stømmehse, n5m de tilbydes de to tødeemner I hige
store mwngdem. Datnier som Sida crystollino 0
og Daphnia galeatha . em helt uselektive og
optager 50 0/ plastikkugler og 50 0/0 mikmoalger.
Vandloppem som Eudioptomussp. og marine
vandlopper * og D smager p5 foden 09 tmasor
temer phastikkuglerne, sS de udgor ganske tS pmo
cent at konsumet. Efter DeMott 1988.
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rerne er de afgnensede rester af de to
store kengdegAende trachéstammer, som
findes hos myggenes forfiedre. Dyrene er
I stand ill at endre trachéblserernes vo
lumen ved enten at udskille eller fjerne
huft fra dem, og dermed kan de bevsege
sig op og ned i yandet.
Der er nemlig det merkelige ved glas
myggelarver I hvert fald de glasMare for
mer I soer med fisk- at de om dagen ssed
vanligvis ligger nedgravet og inaktive I so
bunden med kun bagenden stikkende op.
De Marer sig fint selvom sedimentet og
bundvandet er iltfrit. NAr de danner tsette
bestande, kan der om dagen higge 100.000
dyr pr. m2 sobund. Om natten stiger glas
myggelarverne opi vandsojlen for at jage.
Fordeler dyrene sig jevnt I en 10 m dyb
siandsojle, kan man derfor fange 10.000
dyr pr. m3 eller 10 dyr pr. liter.
De er glubske rovdyr, som reagerer pA
bevsegelse I vandet og fanger byttet yha.
de vinkelbojede antenner pA spidsen af
hovedet. De knsebojede antenner slAs
sammen om dafnier eller vandlopper,
som spiddes af de spidse borster. Heref
ter fores byttet frem tIl munddelene,
hvis kindbakker ligner typiske rovdyrs,

100

I

Figur 6.25. Glasmyggen, Chooborus flovicans
max. 8-16 mm, em et vigtigt dymeplankton
wdende rovdym I søem. Myggelarven megulerer
sin position i vandsojlen ved at ndme volumen

og det fores I sonderrevet tilstand ned I
svselget.
Glasmyggelarverkan inducere n
dringer I kropsformen hos byttedyr som
dafnier, mens den selv sendrer adfserd af
hsengig af msengden af fisk I vandet. I soer
eller damme med fA eller slet ingen fisk
ophorer glasmyggelarverne med at begra
ye sigi bunden om dagen. I stedet ophol
der de sig til stadighed I vandet for at jage.
Glasmyggelarven forvandler sig tIl

‘

1

ri.

o

at de to par huftskke. Luttskkene em mester at
de hengdeg5ende trachéstammer. Etter Wesen
berg-Lund 1952.

puppe I vandmassen I hojsommeren.
Puppen stiger tilvandoyerfiaden, puppe
huden sprsenges og den voksne myg flyver
bort for at parre sig. Ved Esrum So kan
man mode kollosale myggesvrme, som
trsekker et glasagtigt lag over trseerne I
Grib Skoy. De voksne myg hverken stikker
eller tager fode tIl sig. Efter parringen so
ger hunnerne ud over soen og kegger g
gene I en gelémasse, som synker til bunds
og udyiMer en nygeneration aflarver.

Bakterieplankton
Bakterier I planktonet nedbryder det or
ganisk stof til kuldioxid, vand og me
ringssalte. De forskellige bakterier om
setter forskellige substrater, og kun I
samlet fiok kan de sorge for en fuld
stendig nedbrydning af det organiske
stof. Andre typer af bakterier varetager
en nekke mere specifikke processer som
at omdanne ammonium til nitrat, om
danne reduceret jern tIl oxideret jern,
omdanne reduceret svovl sulfid til oxi
deret svovl sulfat og omdanne methan
ill kuldioxid. Alle disse oxidationspro

cesser krsever tilstedeverelse af ilt for at
kunne forlobe. Men det betyder ikke, at
den bakterielle omssetning gAr I stA un
der iltfrie forhold. Nede i sobunden,
men ogsA I iltfrit bundvand, foregAr der
en iltfri omssetning. Ved frasoer af ilt kan
bakterierne I stedet for ilten benytte sig
af andre oxiderede stoffer sAsom nitrat,
sulfat og iltet jern til at omsette det or
ganiske stof figur 6.26. Nitraten redu
ceres herved til ehementert kvelstof
N2, sulfaten reduceres til sulfid og oxi
deret jern omdannes til reduceret jern.
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Mn2÷ CO2
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CH2O ÷SO
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Figur 6.26. Bakteriemnes nedbmydning at orga
nisk stof CH2O med fomskelhige iltningsmidher
angivet med faldende energiudbytte ved pro
cessen rod bjlke. Dc forskellige processem em
fordelt p5 samme mSde med dybden I sedi
mentet. Iltrespiration fometmkkes, nSr der em
lIt til stede, og denitrifikation g5r forst i gang
under ilttrie forhold; sultatmespiration begyn
der tørst, nSm nitmaten NO3’ em forbmugt. Eftem
Sand-Jensen og Lindegaamd 1998.

H25 + CO2
Sultatmeduktion
CH4 + CO2

I

Samtidig omdannes det organiske stof
til kuldioxid og vand I lighed med, hvad
der sker, hvis ilt er ti! stede. Dybt nede I
en mudderbund, hvor sAve! ilt som ni
trat, sulfat og oxideret jern er forbrugt,
dannes der methan sumpgas ved ned
brydning af det organiske stof.
Bakterierne lever i vandmassen som

Figur 6.27. Bakterier at torskellig form og en
bakteriedende flagellat med to svingtr5de tra
soplanktonet. Organismemne tremtrder lysende,
tordi de em prpareret med et farvestof, 09 tluo
rescerer, tordi de belyses med blSt lys. Foto Kim
sten Christoffersen.
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frie 0,2-1,0 mlkrometer store kugler el
ler stave I et antal pA mel!em 10 mil!io
ner og 10 milliarder pr. liter sovand fi
gur 6.27. Men der lever ogsA mange
bakterier pA og inde I de dode alger,
dode dyr og smA organiske partilder,
som er opslemmet I vandet figur 6.28.
Ofte mode man sammenvsevede Mum-

Figur 6.28. Dc kmmmerhustormede cellulose
hylstre tra dode guhalger at sIgten Dinobryon em
tt besat med baktemiem med en stommelse p5 ca. 1
mikmometer. Foto Kirsten Christoffemsen.

-

per af organisk stof og bakterier. Da
bakterierne er smA, er deres overfiade
meget stor I forhold ii! deres masse, og
de varetager en meget stor del af den
biologiske omscetning. Alger og bakteri
er stAr normalt for storstedelen af den
samlede biologiske omscetning i plank
tonet.
Man bar undret sig meget over, hvor
for bakterieantallet I planktonet tilsyne
hadende cendrer sig meget !Idt fra dag til
dag eller fra uge ii! uge pA trods af, at
bakterier bar en stor vcekstkapacitet,
mens planteplanktonets produktion og
masse til gengceld varierer meget. Man
bar givet to mulige forklaringer: 1 at
dyrefiagellater og ciliater er effektive til
at cede bakterierne og derfor hele tiden
holder deres anta! og masse I skak, og 2
at mange af de bakterier, man tcel!er, I
virkeligheden ikke er aktive, men er spø
gelser, der enten er dode eller I dvale.
Begge forMaringer rummer sandheder
og kan supplere hinanden, men det stAr
nu Mart, at andelen af spogelsesbakterier

-

-

Planktonlivet I be fnie vandmassen

kan andrage op mod 90 %. Regner man
kun de aktive bakterier med, er variatlo
nen I bakterieanta!!et betydelig og udvi
ser god overensstemmelse med variatlo
nen I mcengden af tilgcenge!igt organisk
stof Sondergaard 2000.
Den omtalte inaktivitet skyldes ofte
sult, da koncentrationen af egnet orga
nisk stof I vandet scedvan!igvis er lay.
Ved ogede koncentrationer af egnet or
ganisk stof stiger andelen af aktive bak
terier, og en storre andel op mod 50 %
af det konsumerede organiske stof bru
ges til produktion af nye bakterier frem
for alene at blive udnyttet ti! at holde de
allerede eksisterende bakterier I live.
Bakterier, som sidder fast pA dode alger,
dyr og kiumper af organisk stof er ogsA
gennemgAende mere aktive end de fIt
levende bakterier, sikkert fordi tilforslen
af egnet organisk stof er storre. SA selv
om vi kan tce!!e fiere fritlevende end
fasthceftede bakterier, sA stAr de fasthcef
tede bakterier ofte for en storre del af
omscetningen.
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