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Plankton er akvatiske organismer, der ikke 
aktivt kan bevæge sig over større afstande og 
som passivt er underlagt havstrømmene. I 
modsætning til nekton, som indbefatter fisk 
og havpattedyr, der frit bevæger sig op og ned 
gennem vandsøjlen eller foretager vandringer. 
Typisk er plankton små organismer i størrelses
intervallet fra 1 µm til 1 cm, og dækker altså et 
omfangsrigt interval over fire størrelsesordener 
(op til 10.000 i forskel). Det skal bemærkes, at 
gruppen også omfatter langt større vandmand, 
som ligeledes er kendetegnet ved at være un
derlagt vandmassernes bevægelser.

Plankton udgør fundamentet i det marine 
fødenet som fødegrundlag for højere organis
mer (fx nekton). Det betyder, at for at forstå 
udviklingen i eksempelvis fiskeressourcer, må 
vi kende de underliggende livsbetingelser og 
dynamikker for plankton. Her er en vigtig 
komponent bestemmelser af planktons stør
relser, arter og antal. Derved får vi vigtig infor
mation, der kan indgå i forståelsen af hav mil
jøets evne til at omsætte kvælstof og fosfor, 
økosystemernes stabilitet overfor forskellige 
presfaktorer eller havmiljøets rolle i regulerin
gen af den global CO

2
 balance.

Indblik i de mikrobielle samfund
På grund af den store variation i størrelsen fra 
de mindste til de største planktonorganismer 
kræver det typisk flere forskellige metoder for 
at indsamle og kvantificere et samlet plank
tonsamfund. Traditionelt indsamles vandprø
ver, som fikseres med et præserverende 
ke  mikalie og efterfølgende artsidentificeres, 
opmåles og tælles under mikroskop. Dette 

Videomikroskopi i analysen af marine 
planktonorganismer
Vi præsenterer videomikroskopi som en metode til at undersøge plankton. 

Med fokus på ciliater i Roskilde Fjord over en periode på 20 måneder, viser 

vi eksempler på analyser, som videomikroskopi muliggør. Udover at be

stemme størrelse tillader metoden bl.a. at adskille plankton i trofiske 

former og fødeoptagelsesmetoder. 
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Figur 1. Eksempler af karakteristisk ciliater arter fra Roskilde Fjord /2/
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har en række konsekvenser, så som at mere 
end 20% af organismerne ofte forsvinder ved 
tilsætning af fikserende kemikalier, og at orga
nismernes størrelser, farve, DNA og karakteri
stiske morfologier ændres eller ødelægges. 

Disse udfordringer har været kendt i læn
gere tid, hvilket har igangsat en intens ud
forsk ning af nye og bedre metoder. Der er ud
viklet molekylære teknikker, der kan beskrive 
artsammensætning og fortælle om aktive ge
ner, hvilket giver information om egenskaber 
og processer. Forskerne har fået adgang til 
højhastighedsvideo, der har øget forståelsen 
af, hvordan de fysiske forhold former livet i 
vand, og der er udviklet ultrafølsomme ke mi
ske analysemetoder, der detaljeret viser, hvor
dan havets fysiske og kemiske sammensæt
ning former den planktoniske fødekæde.

I den marine fødekæde er de mindste celler 
de mest talrige. Vira er oftest under 0,06 µm 
og vanskelige at se uden fiksering og farvning. 
Dernæst følger bakterier, som typisk er 0,5 til 
1 µm, og ligesom virus kræver specifik farv
ning for at kunne identificeres. 

For organismer større end >5 µm tillader 
fysikkens optiske love at genere fotos af rime
lig kvalitet. Kvalitetsbilleder af mikroorganis
mer har den egenskab, at de giver vigtig infor
mation om ernæring, dvs. om organismen er 
en fotosyntetiserende plantecelle (autotrof), 
eller om organismen har fødevakuoler og 
æder andre planktonorganismer (heterotrof). 

Dertil indeholder billeder vigtig information 
om organismernes morfologi og derfor også 
om fødeoptagelse og adfærd. Alt dette er 
vigtige brikker til at placere en given plank
tonorganisme i rette kontekst af det marine 
fødenet, hvilket er vigtigt for at øge vores for
ståelse og videreudvikle nuværende økosy
stem modeller fra simple fødekæder (klorofyl 
– vandloppe – fiskelarve) til at inkludere de 
komplekse interaktioner mellem forskellige 
organismer, som det planktoniske marine 
fødenet i virkeligheden består af.

Plankton på video
Vi har tidligere beskrevet funktionaliteten af 
flowcytometre til undersøgelser af fytoplank
ton og perspektiveret deres anvendelse 
in den for den akvatiske overvågning /1/. En 
anden veludviklet teknik er automatisk video
mikroskop (FlowCam), der visuelt inspicerer 
en vandprøve, der løbende pumpes forbi et 
kamera med en mikroskoplinse. Det betyder, 
at alle planktonpartikler optælles og opmåles 
præcist, samt tildeles et farvefoto. Denne type 
undersøgelse har den store fordel i forhold 
til de klassiske mikroskopteknikker, at den 
kan anvendes på ikkefikserede prøver med 
levende, ikkedestruerede organismer. 

Ved at knytte fotos til størrelse og antal kan 
vi i stor udstrækning artsbestemme organis
merne og undersøge om de har fødevakuoler 
(heterotrof, prædator) eller grønkorn/kloro

plaster (autotrof, plante der fotosyntetiserer). 
Det betyder, at vi kan få et bedre indblik i de 
enkelte organismers rolle i det marine føde
net. I nogle tilfælde kan vi observere, at en 
tilsyneladende heterotrof celle også indehol
der kloroplaster/grønkorn. Dette fænomen 
betegnes mixotrofi ”blandet ernæring”, og er 
blevet tildelt stigende forskningsmæssig op
mærksomhed i de sidste 30 år.

Ciliater i Roskilde Fjord 
Vi har næsten dagligt fulgt planktondyna
mik  ken i Roskilde Fjord over halvandet år og 
kunne observere, hvordan sammensætningen 
af ciliater (boks 1) gradvist ændredes i et di
skret successivt mønster, hvor stabile perioder 
med karakteristiske samfundsstrukturer blev 
opretholdt flere uger i træk /2/.

Vi fandt et samfund af ciliater i Roskilde 
Fjord med stor diversitet i størrelse, morfologi 
og farver (fig. 1). En del af cellerne er mere el
ler mindre transparente (nummer 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 i fig 1) med mere eller mindre 
tydelige aftegninger af fødevakuoler. Denne 
gruppe har vi karakteriseret som heterotrofe. 
De øvrige morfotyper viser tydelige aftegnin
ger af enten røde eller grønne pigmenter i cel
lernes ydre periferi, hvilket indikerer tilste de
værelsen af kloroplaster. Disse typer er 

Faktaboks 1: Ciliater og deres 
funktion
Ciliater er encellede eukaryote or-
ganismer, som udgør det vigtige led 
i fødekæden mellem de helt små fy-
toplanktonceller og de større 
zooplankton. De bidrager derved til 
transport af energi op gennem føde-
kæden og til omsætning af kulstof i 
vandsøjlen. Nogle ciliatarter lever 
som prædatorer på andre plankton-
organismer, mens andre arter opta-
ger kloroplaster/grønkorn fra deres 
bytte og ændrer derved ernæring 
fra heterotrofi til autotrofi, populært 
sagt skifter de fra dyr til planter for 
et stykke tid. Ciliater er karakteristi-
ske ved at have specialiserede cilie-
organer omkring mundåbning til be-
vægelse og fangst af byttedyr, og i 
nogle tilfælde findes disse på hele 
cellekroppen (Figur 1). Nogle arter 
optager føde ved at filtrere vandet 
for partikler, mens de svømmer (Fi-
gur 1, nummer 2,3,4,5,7,8,9,10,11), 
hvorimod andre arter har veludvikle-
de fangstorganer til håndteringen af 
større bytteceller, oftest op til egen 
størrelse (Figur 1, nummer 1, 6, 12, 
13). Ciliater findes stort set i alle jor-
dens akvatiske økosystemer, og der 
findes også parasitiske arter.

Figur 2. Biomassen af forskellige ernæringstyper i Roskilde Fjord bestemt med FlowCam. 
A og B viser biomassen af heterotrofe og mixotrofe ciliater. Nøglearten Mesodinium rubrum 
(nummer 1 i fig. 1) indgår ikke i biomassen for mixotrofe ciliater. C viser forholdet mellem 
mixotrofe (A) og heterotrofe ciliater(B). /2/
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mixo trofe (nummer 1,2,3,4 i fig. 1). Andre cili
ater har tydelige specialiserede organer udvik
let specielt til fangst af bytte (nummer 6 og 12 
i fig. 1), hvorimod andre ciliater (nummer 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 i fig. 1) har tydelige cilie
strukturer omkring ”munden”, der er tilpas
ninger for at kunne filtrere vandet for føde.

Ved at tildele cellerne kvalitative karakteri
stika, så som fødeoptagelsesmekanismer og 
ernæring, og koble dette med den sæsonmæs
sige forekomst, antal og størrelser begynder vi 
at få et udvidet indblik i funktionen af det mi
krobielle fødenet. Vi kan opnå bedre viden 
om planteplanktonnets omsætning via forskel
lige transportveje i det komplekse mikrobielle 
fødenet, hvor organismerne har udviklet di
verse strategier for at få føde og samtidig 
und gå at blive spist. 

Sæson og strategi
Til at starte med var vi interesseret i at 
under søge, hvilken rolle mixotrofi spiller i 
Roskilde Fjord. Biomassen af de hetrotrofe 
ciliater er forholdsvis konstant henover året, 
bortset fra perioder sidst på foråret og hen
over sommeren, hvor biomassen er noget 
lavere (fig. 2A). Biomassen af de mixotrofe 
ciliaterer no get lavere, dog med periodevis 
højere niveauer sidst på foråret og henover 
sommer en (fig. 2B). Derimod er der næsten 
ingen mixotrofe ciliater henover vinteren, 

hvor lyset er begrænsende for fotosyntesen.
Det interessante er, hvordan forholdet mel

lem heterotrofe og mixotrofe ciliater ændrer 
sig (fig. 2C). Her er det ganske tydeligt, at 
mixo trofi blandt ciliater er vigtigst sidst på 
foråret og i sommerperioden. Stigningen i mix
otrofi falder sammen med at forårsopblom
string er overstået, og væksten af fytoplankton 
begynder at blive begrænset af næ ringssalte. 
Dette er i tråd med tidligere model studier og 
sporadiske studier fra andre lokaliteter /3,4/. 
Vores sæsonundersøgelse er et af de største 
empiriske studier af ciliater, og det understøt
ter antagelsen om, at mixotrofi er en strategi til 
at overvinde føde og næringssaltsbegræns
ning. Anvendelsen af FlowCam i dette studie 
gjorde det muligt at indsamle og analysere 
data til denne unikke tidsserie.

Fotogene zooplankton
Dette instrument (FlowCam), vi har præsen
teret her, kan også anvendes til at undersøge 
forekomsten af eksempelvis større zooplank
ton. Et eksempel på dette er analyser af plank
tonorganismer i det østlige Middelhav (fig. 3). 

Fordelen ved at anvende FlowCam i zoo
planktonanalyser er ligeledes, at morfologien 
af skrøbelige organismer ikke ændres. Dertil 
opmåles dimensionerne af hver enkelt analy se
ret organisme, hvilket gør det muligt at indde le 
dem i grupper og livsstadier. For eksempel kan 

vi undersøge forholdet mellem voksne vand
lopper og naupliestadier, og derved kan vi be
stemme rekruttering og dødelighed samt den 
stående biomasse. Dette giver vigtig informa
tion om økosystemets evne til at dirigere 
ener gi videre til de øverste trofiske led. 

De videre perspektiver
Der er stadig en del udfordringer i at arbejde 
med denne type videodata. Bl.a. skal data 
sorteres manuelt, således at levende organis
mer adskilles fra detritus på billederne. Der
ef ter skal organismerne inddeles i grupper 
og klasser med højest mulige taksonomiske 
opløsning. I dag kræver dette en person med 
planktonfaglig baggrund. I fremtiden er det 
vores overbevisning, at denne opgave kan 
løses ved at udvikle algoritmer, der ”trænes” 
til at sortere billederne fra FlowCam og der
ved effektivisere analyseprocessen væsentligt. 

Inden for en kortere årrække vil algorit
merne forhåbentlig være af en så høj kvalitet, 
at de kan implementeres i forbindelse med 
automatiserede systemer til prøvetagning og 
analyse med FlowCam. Når metoden er 
tilstrækkeligt modnet, vil den med fordel 
kunne indgå i overvågningsprogrammer eller 
videnskabelige undersøgelser, hvor under
søgelser af planktonsamfund i meget høj tids
lig opløsning eller fra mange eksperimenter er 
nødvendige. Metoden kan ligeledes anvendes 
til overvågning over længere perioder i forbin
delse med bøjestationer i farvande, hvor regel
mæssige prøvetagninger med skib kan være 
omkostningstungt. 

Hans Jakobsen (hhja@bios.au.dk) er seniorforsker ved 

Aarhus Universitet, Inst. for Bioscience, og arbejder med 

plankton økologi. Lumi HaragucHi er Post.Doc ved Fin

nish Environment Institute og tidligere ph.d. ved Aarhus 

universitet. Hun forsker i planktons trofiske interaktioner. 

Jacob carstensen er professor ved Aarhus Universitet, Inst. 

for Bioscience, og arbejder med at beskrive den menne

skelige påvirkning af havmiljøet ud fra overvågningsdata.

Referencer
/1/ Carstensen, J., L. Haraguchi, and H. H. Jakobsen. 2018. 

Omkostningseffektiv overvågning af alger. Jord og 

Vand: 2124.

/2/ Haraguchi, L., H. H. Jakobsen, N. Lundholm, and J. 

Carstensen. 2018. Ciliate trophic strategies: a driver 

for phytoplankton community dynamic. Frontiers in 

Marine Science: 116.

/3/ Berge, T., S. Chakraborty, P. J. Hansen, and K. H. An

dersen. 2017. Modeling succession of key resource

harvesting traits of mixotrophic plankton. Isme 

Journal 11: 212223.

/4/ Leles, S. G. and others 2017. Oceanic protists with 

different forms of acquired phototrophy display con

trasting biogeographies and abundance. Proceedings 

of the Royal Society BBiological Sciences 284: 16

Figur 3. Zooplankton og protist plankton >50 µm. C Cyclopoid vandloppe, Cn Cyclopoid 
copepodit, N nauplie, D Dinoflagellate, R Radiolaria, B Børsteorme larve, Ca Calanoid. Tin-
tinnide ciliater er ikke markeret, men ses som små cylinderformede kapsler (se evt samme 
type på fig. 1 nummer 5). Gul skala nederst til højre er 100 µm.
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