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gangen i Limfjordens fiskeri. 
I Limfjorden er det “smågopler” (hydrome

duser) mindre end 5 mm, som dominerer om 
foråret, mens store og synlige vandmænd 
(“storgopler” = scyphomeduser) i visse år 
kan blive stærkt dominerende hen på som
meren. I årene 2003-2005 gennemførtes en 
række togter i Limfjorden. Goplernes tæthed, 
vækst og rov-effekt på zooplankton blev stude-
ret fra begyndelsen af 2003 til slutningen af 
2005, idet Skive Fjord blev udvalgt som særlig 
interessant at studere mere detaljeret i 2004 
og 2005. 

Smågoplernes effekt
 Med kendskab til tætheden af gopler kombi-
neret med kendskab til den individuelle 
filtrationshastighed (målt eksperimentelt i 
laboratoriet) er det blevet beregnet, hvor lang 
tid bestanden af vandmænd og andre gopler 
er om at fjerne halvdelen af zooplanktonet 
i forskellige områder i Limfjorden. I foråret 
2003 blev der identificeret 9 arter af “smågop-
ler” og 4 arter af “storgopler”. De beregnede 
halveringstider for zooplankton, baseret på 
den samlede bestand af smågopler, var dog 
aldrig lavere end 29 dage i februar-april, 
hvilket viser, at smågoplernes rov-effekt er 
af mindre betydning i det tidlige forår. De 
udførte studier har gjort det klart, at smågop-
lerne, uanset deres talrighed i det tidlige 
forår, ikke filtrerer så meget vand, at det kan 
tillægges nogen større betydning for fjernelse 
af fiskeæg i Limfjorden /2/. Hermed blev et 
af projektets hovedspørgsmål klart besvaret. 
Men besvarelsen af andre vigtige spørgsmål 
trængte sig også på.
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I forbindelse med et nyligt afsluttet forskningsprojekt (EUROGEL) er 

betydningen af vandmænd og andre gopler blevet vurderet i Limfjor

den. Et vigtigt spørgsmål har været om goplerne spiller en kritisk 

rolle for nyttefisk i den overgødskede og iltsvindsramte Limfjord. Et 

andet vigtigt spørgsmål har været om specielt mange vandmænd i 

sensommeren kan forstærke eutrofieringseffekterne i Limfjorden. 

Nu foreligger resultaterne.

Et EU-forskningsprojekt (EUROGEL) med 
deltagelse af Syddansk Universitet og Dan
marks Fiskeriundersøgelser har belyst betyd
ningen af vandmænd og andre gopler i Lim
fjorden. Baggrunden for gople-projektet var, 
at fiskeriet i Limfjorden er gået stærkt tilbage i 
de sidste 30 år, og tidligere fiskeri med trawl 
og bundgarn er helt ophørt /1/. Hovedårsa
gen menes at være iltsvind, som rammer op 
til 40 % af den overgødskede Limfjord hver 
sommer, hvorved bundfiskenes føde dræbes. 
Men vandmænd, brandmænd og smågopler 
er også blevet sat i forbindelse med tilbage

Baggrunden for gopleprojektet
 Vandmænd og andre gopler lever af at fil
trere det omgivende vand for zooplankton og 
fiskelarver. Goplernes lange tentakler med 
tætsiddende nældeceller lammer byttedyrene, 
som føres til munden og ædes /1/. Det er 
store mængder vand, goplerne kan rense for 
byttedyr (se fig. 1). 

Figur 1. Den almindelige vandmand (Aurelia aurita) kaldes også øregoplen på grund af de fire øreformede kønskirtler på rygsiden. Vandmanden har et generations
skifte mellem en fastsiddende polypform, der formerer sig aseksuelt ved tværdeling og en seksuel meduseform. Mens medusen kan opnå en betydelig størrelse med 
en klokkediameter på typisk 2025 cm, er polypperne meget små. Klokken har en kraftig muskulatur, som ved kontraktion skaber en jet, der driver medusen fremad. 
Vandmanden har nældeceller, der dog ikke kan gennembore menneskets hud, og den lever hovedsageligt af zooplankton (vandlopper, hjuldyr, svømmende bund
dyrlarver), men også fiskelarver indgår i menuen. Fangstmekanismen er ikke kendt i detaljer; men menes hovedsageligt at foregå ved at tentaklerne under klokkens 
tilbageslag filtrerer vandet for byttedyr. Figuren viser  hastighedsvektorer for vand (og byttedyr) under den første del af tilbageslaget. Hastigheden er størst ved 
klokkeranden, og det ses, at strømningen sker fra klokkens overside langs siderne til klokkeranden. Bemærk at størstedelen af byttedyrene ikke rammer medusens 
overside, men i stedet føres langs klokkens overflade mod randen, hvor de fanges af tentaklerne, når vandet strømme ind mellem disse /7/. En lille vandmand med en 
klokkediameter på kun 4 cm kan filtrere 56 liter vand i timen, mens en stor vandmand på 20 cm filtrerer omkring 150 liter vand i timen /2/. I august 2003 var der i 
gennemsnit 2,4 store vandmænd per kubikmeter vand i Skive Fjord, hvilket resulterede i en beregnet halveringstid for zooplankton på kun 0,8 dag /5/.



14. årgang nr. 2, maj 2007 • 67

Figur 2. Skive Fjord i årene 20032005 /5/. Rækker fra oven og ned viser: (a) koncentration af ilt og fosfat i bundvand; (b) ammonium og nitrit/nitrat i bundvand; (c) 
primærproduktion; (d) klorofyl a i overflade og bundvand; (e) biomasse af mikro og mesozooplankton. Det ses, at iltsvind i sensommeren resulterer i frigivelse af fosfat 
og ammonium fra sedimentet. Det førte i 2003 til ekstremt høje koncentrationer af klorofyl a, fordi mængden af “græssende” zooplankton var meget lav pga. mange 
store vandmænd i fjorden, i modsætning til 2004 og 2005, hvor der var meget få vandmænd og derfor store mængder zooplankton til at græsse planktonalgerne. 

Vandmænd

Figur 3. Den nye gopleart i Limfjorden, Aequorea vitrina, har ikke noget dansk navn. Selv om det er en “smågople”, kan den blive ret stor  de her viste eksemplarer 
har en klokkediameter på  34 cm. På de to øverste fotografier ses goplens lange tentakler, som hænger slapt ned som et gardin, mens goplen uden at bevæge 
sig venter på, at et zooplankton byttedyr skal svømme ind i tentaklerne og blive fastholdt, for umiddelbart efter at blive trukket op til munden, der ses i midten på 
klokkens underside. Men også andre gopler kan blive fanget. De nederste billeder viser således, hvordan en lille vandmand er ved at blive slugt (tv.) for til sidst at 
komme ind i Aequoreagoplens gennemsigtige mave (th.), hvor den bliver fordøjet i løbet af 34 timer /6/. Foto: Hans Ulrik Riisgaard.
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stemmelse hermed var der i Skive Fjord i 
2003 næsten ikke noget zooplankton eller no
gen fiskelarver. Vandmændenes effektive fjer
nelse af zooplanktonet medførte, at plankton
algerne ikke blev græsset, og i august, hvor 
der på grund af iltsvind blev frigivet store 
mængder næringsstoffer (ammonium og fos
fat) fra bunden, skete der således voldsom og 
ukontrolleret opblomstring af planktonalger 
(se fig. 2). Med andre ord forstærkede de 
mange store vandmænd effekten af bundven-
dingen, så vandet i Skive Fjord blev meget 
grønt (op til 65 µg klorofyl a per liter). I 2004 
og 2005, hvor der ikke var vandmænd om 
sommeren, var mængden af zooplankton væ-
sentlig højere end i 2003, mens koncentratio
nen af klorofyl a var tilsvarende lavere pga. 
zooplanktonets græsning.

Store ændringer 
I hele projektperioden 2003-2005 var der 
“smågopler” og vandmænd til stede om for
året. Men i april 2004 forsvandt alle gopler 
stort set fra Limfjorden. Senere – i august 
2004 – kom der imidlertid en ny gople 
uden dansk navn, Aequorea vitrina, ind i 
Limfjorden (se fig. 3). I 2005 skete der noget 
lignende, idet store mængder Nordsøvand 
(med den nye gople) trængte ind i Limfjor
den gennem Thyborøn Kanal, således at det 
gamle fjordvand med de lokale gopler antage-
lig blev presset ud i Kattegat.

I både sensommeren 2004 og 2005 var den 
nye art smågople talrig i Skive Fjord; men den 
havde næppe nogen effekt på zooplanktonet. 
Video-mikroskop observationer af den om
kring 3 til 6 cm store meduses fødeoptagelse 
viser, at den er meget ineffektiv til at fange 
vandlopper (copepoder). Til gengæld fanger 
og æder den med lethed andre smågopler, 
små vandmænd og ribbegopler (se fig. 3).

Konklusion
Sammenfattende konkluderes, at smågopler, 
uanset deres talrighed i det tidlige forår, ikke 
kan tillægges nogen større betydning for 
fjernelse af fiskeæg i Limfjorden. Til gengæld 
kan den almindelige vandmand i visse år med 
masseforekomst udøve en kraftigt rov-effekt 
på zooplankton og fiskelarver i sommerperio-
den. Når vandmændene fjerner zooplankto-
net ophører græsningen af planktonalger, 
som derfor blomstrer kraftigt op. Både sam
mensætningen af arter og tætheden af gopler 
i Limfjorden er meget dynamisk, fordi store 
mængder Nordsøvand med uregelmæssige 
mellemrum (bestemt af meteorologiske for-
hold) trænger ind i Limfjorden. Sådanne situa-
tioner ligger til grund for ellers uforklarlige 
store variationer i Limfjordens goplebestande, 

Vandmændenes effekt
I projektet blev det vurderet, om goplerne 
kontrollerede zooplanktonet, eller om det 
omvendt var føden (zooplankton), der be
grænsede goplernes vækst. Det blev gjort ved 
at sammenligne den aktuelle byttedyrskoncen-
tration i Limfjorden med den minimale 
byttedyrskoncentration, der ifølge laboratorie-
studier af energibudgetter netop kræves for 
at goplerne kan opretholde maksimal vækst 
/3/4/5/.

I 2003 blev det fundet, at den almindelige 
vandmand voksede maksimalt indtil august, 
hvorefter væksten blev negativ (på grund af 
reproduktion eller fødemangel). I 2003 
kunne den almindelige vandmand potentielt 
kontrollere zooplanktonet fra midten af maj 
til august i Skive Fjord, hvor halveringstiden 
for zooplankton kun var mellem 0,8 og 6,2 
dage, hvilket skal sammenlignes med en gene-
rationstid på 3 uger for en vandloppe, der er 
et typisk gople-byttedyr (se fig. 1). I overens

Vandmænd

Figur 4. De fleste 
indsamlinger af gopler i 
årene 20032005 blev 
gjort i forbindelse med 
rutinetogter med miljøski
bet Limgrim som et 
samarbejdsprojekt med 
Limfjordsamterne.  
Foto: Hans Ulrik Riis
gaard.
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og af samme grund er det vanskeligt at vur
dere, om hyppigheden af masseforekomst af 
specielt vandmænd i Limfjorden er øget igen
nem de senere år. 
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Figur 5. Stikkelsbærgoplen (Pleurobrachia pileus) er en ribbegople, som 
ofte forekommer talrigt i Limfjorden, som her i august 2003. På overfladen 
ses striber eller ribber, der består af sammenklæbede fimrehår, der bruges til 
svømning. To lange tentakler benyttes til fangst af zooplankton; men i mod
sætning til “rigtige” gopler mangler ribbegopler nældeceller  i stedet har de 
særlige klæbeceller. Foto: Hans Ulrik Riisgaard. 

Figur 6. Lokal masseforekomst af vandmænd i Skive Fjord. Foto: Hans Ulrik Riis
gaard.

Professor Willi Gujer, ETH er ud-
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