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Turbulens et naturligt dagligdags
fænomen som vi alle har oplevet.
Vi kender det fra at røre i en kop
te, fra en ustabil flyrejse eller i for-
bindelse med en storm på havet
uden dog helt at vide hvad det er.
Leonardo da Vinci indfangede
essensen af hvad turbulens egentlig
er på en meget fin måde da han
sad og skitserede en vandstrøm der
fossede fra et rør ud i et bassin
(Figur 1).Turbulens er en indviklet
og kaotisk bevægelse af væske der
forårsager en eller anden form for
opblanding. Men til trods for at
alle kender turbulens, har det vist
sig at det er ganske vanskeligt at
komme med en præcis definition
af hvad det er.

Turbulent energi forekommer på
næsten alle niveauer i det marine
miljø lige fra de store oceaner ned
til planktonstørrelse.Turbulens er
en nødvendig livsfaktor for næsten
alle havets organismer, især for
dyreplankton og fiskelarver.

Turbulens påvirker livet i havet på
flere forskellige måder. For det før-
ste sikrer den en opblanding af
vandmasserne. Dette er især en
vigtig proces i de danske farvande.
Her sikrer turbulensen at nærings-
salte føres fra havbunden op til
overfladen hvorved de kan udnyt-
tes af algerne – havets planter. For
det andet er turbulens vigtig for de
enkelte dyreplanktonorganismer
idet den styrer hyppigheden hvor-
med de mødes f.eks. i forbindelse
med at søge føde, møde en mage
eller undgå et rovdyr. For det tredje
forårsager turbulens at havet dan-
ner såkaldte fronter, hvor man ser
en uensartet fordeling af sediment,
næringssalte og planktonorganismer.

Turbulensens fysik
Studiet af turbulens som et fysisk
fænomen startede for flere århun-
dreder siden. Fundamentet blev
lagt af Isaac Newton (1643-1727),
Leonhard Euler (1707-1783) og
Joseph-Louis Lagrange (1739-1813)
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Turbulens er et fundamentalt træk i havets økosystem både i
lille (mikroskopisk) og stor skala. Turbulens påvirker både de
marine organismer individuelt såvel som hele deres populations-
dynamik. Det er på grund af det indviklede sammenspil mellem
turbulens, cirkulation af vand samt biologi at de marine øko-
systemer er så komplekse. Havforskere befinder sig i en fascine-
rende tid, hvor det er nødvendigt at integrere ideer fra forskel-
lige fagområder – fra fysik til biologi – for at forstå de marine
økosystemer.



der alle satte deres geniale fingeraf-
tryk på faget. De love som væsker
bevæger sig efter, blev dog først en-
deligt formuleret af Claude Navier
(1783-1836) og af George Gabriel
Stokes (1819-1903). Disse love er
sammenfattet i Navier-Stokes-lig-
ningerne.Turbulensen er styret
af lovene, men den er alt for kom-
pleks til alene at kunne beskrives af
ligningerne.

Gennembruddet kom i 1894 med
Osborne Reynolds (1842-1912).
Han nøjedes med at se på den
samlede turbulenseffekt. Han
fandt frem til at turbulens mere
lignede diffusion, især hvis man

anskuede det udfra en statistisk
synsvinkel. Faktisk benyttes Rey-
nolds antagelse om at turbulens
ligner diffusion i næsten alle nuti-
dens modeller for hav- og luftcir-
kulation.

Mere detaljerede undersøgelser
af turbulens viser, at den ikke er
tilfældig, men varierer på en for-
udsigelig måde. Det viste observa-
tioner i 1920’erne af Lewis Fry
Richardson (1881-1953) og teore-
tiske overvejelser af Andrei Kolmo-
gorov (1903-1987) i 1940’erne.

Eksterne kræfter (i kystområder er
det primært vind, bølger og tide-

Figur 1
Leonardo da Vinci
(1452-1519): Stu-
die af vandforma-
tioner (1507-09),
Royal Library,
Windsor.
Indsat: Selvportræt
(o. 1512), Biblio-
teca Reale,Torino.
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vand) tilfører kinetisk energi – dvs.
bevægelsesenergi – til systemet
(f.eks. havet), som lidt efter lidt
fordeler sig i stadig mindre bevæ-
gelser, indtil al bevægelsesenergien
til sidst er omdannet til varme.
Dette fænomen gælder overalt og
følger de samme love uanset om
det drejer sig om omrøring af vand
i et bæger i laboratoriet eller storme
i atmosfæren eller i interstellart
støv i spiralgalakser. Dette må reg-
nes som en af det 20. århundredes
store opdagelser.

Er der tale om et system med stor
masse, f.eks. en havstrøm, er det
massen der er afgørende for turbu-
lensens opførsel. Er der derimod
tale om et system med lille masse,
f.eks. vandmassen omkring en
vandloppe, er det viskositeten der
er afgørende for turbulens-mønst-
ret – vandloppen oplever vandet så
tyktflydende som sirup.

Undersøgelser i 1920’erne og
40’erne viste at udbredelsen af tur-

bulent energi varierer på en forud-
sigelig måde. Der behøves kun to
parametre til at beskrive den tur-
bulente energi i et system. Den ene
parameter er viskositeten, � (udta-
les ny), som er et mål for hvor tykt-
flydende væsken er. Den anden
parameter er den såkaldt turbulente
dissipationsrate, �(epsilon), som er
et mål for hvor hurtigt den turbu-
lente bevægelsesenergi omdannes
til varme.

I den senere tid har tekniske land-
vindinger betydet at den turbu-
lente dissipationsrate � kan måles
direkte. I fremtiden vil den slags
målinger bruges rutinemæssigt på
mange havforskningstogter, og det
vil give os en væsentlig bedre be-
skrivelse af turbulensen i havet og
dermed den virkelighed som havets
organismer lever i.

Turbulens og havøkologi
I de fleste marine økosystemer har
produktionen af levende materiale
et kuppel-formet forløb i forhold

Figur 2.
Produktionen i
marine systemer,
målt som vækst af
planteplankton,
dyreplankton eller
fiskelarver, er opti-
mal inden for et
vist turbulensni-
veau. Moderat tur-
bulens stimulerer
produktion; næ-
ringssalte opblan-
des i vandet så de
er tilgængelige for
planteplankton, og
samtidig bevirker
turbulensen at rov-
dyr og byttedyr
møder hinanden.
Ved for lav turbu-
lens opblandes næ-
ringssaltene dår-
ligt, og rovdyr og
byttedyr møder
kun sjældent hin-
anden. Dette fører
til lav produktion.
Omvendt betyder
for kraftig turbu-
lens at plante-
planktonet føres
ned, hvor der er
for lidt lys til at det
kan vokse optimalt.
Desuden bevirker
kraftig turbulens at
rovdyrenes sanse-
systemer forstyr-
res, at de skal jagte
deres byttedyr
mere samt at den
strøm, hvormed de
suger byttedyr ind,
forstyrres. Dermed
nedsættes deres
væksthastighed.
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til turbulens (Figur 2). Det vil sige
at lidt turbulens er godt idet det
blander næringssalte op i vandet så
de bliver tilgængelige for plante-
plankton, dvs. alger. Men ved for
meget turbulens vil algerne blive
ført bort fra overfladelaget, og da
de jo som planter er afhængige af
lys til deres fotosyntese, medfører
det at de vokser langsommere.

Går vi et trin højere op i fødekæ-
den til dyreplankton (f.eks. vand-
lopper), så behøver disse organis-
mer – som er rovdyr – en vis tur-
bulens i havet for at finde deres
byttedyr når fødemængden er be-
grænset (den positive effekt er dog
også stærkt afhængig af vandlop-
pernes fødesøgningsadfærd).
Turbulensen øger chancen for at
rovdyrene møder deres byttedyr.
Men hvis turbulensen bliver for
kraftig vil den have en negativ ef-
fekt på dyreplanktons fødeopta-
gelse idet dyrenes fødesøgningsme-
kanismer bliver forstyrret. Effekten
af øget turbulens på dette niveau i
fødekæden følger det samme kup-
pel-formede mønster som set for
planteplankton (Figur 2).

Tilsvarende processer er også gæl-
dende for næste trin i fødekæden,
fiskelarver og videre op igennem
fødekæderne, og er således overor-
dentlig vigtige faktorer for hele
produktionen i havet.

Turbulens,
vandloppefødeindtagelse 
og vertikal fordeling
Mange vandloppearter foretager
daglige vandringer vertikalt, dvs.
lodret, i vandsøjlen. Om dagen sø-
ger de ned under dagslyset i de
øverste vandmasser for dermed at
reducere risikoen for at blive ædt

mens de i tusmørket vender tilbage
for at spise.

Men laboratoriestudier har vist at
vandlopper også ændrer deres
svømmeadfærd i forhold til turbu-
lens. Det er nemlig sådan at der er
mest turbulens ved bunden og i
overfladen. Det giver dyreplankton
mulighed for at vandre vertikalt
(lodret) til det dybdelag hvor der
er det bedste kompromis mellem
turbulens, fødekoncentration og
risikoen for selv at blive ædt.

Om det vitterligt også er tilfældet i
havet, har DFU været med til at
undersøge gennem det EU-støt-
tede projekt PROVESS (Processes
of Vertical Exchange in Shelf Seas).
På nogle intensive togter i efteråret
1998 har vi ved hjælp af havunder-
søgelsesskibe og en række forank-
rede bøjer med måleudstyr indsam-
let en lang række data til at belyse
disse forhold. Undersøgelserne
viste at turbulens havde en negativ
påvirkning på fødeindtagelsen hos
alle de vandloppearter der blev
undersøgt. Det vil sige når turbu-
lensen var høj blev vandloppernes
evne til at indfange føde reduceret.
Da der i hele undersøgelsesperio-
den var meget kraftig vind og deraf
følgende høj turbulens, resulterede
det dog i at vi kun fik undersøgt
den negative effekt af turbulensen,
dvs. vi befandt os på højre side af
den kuppel-formede graf i Figur 2.

Dette kan også have været årsagen
til at vi kun for én vandloppeart –
Oithona similis – så den ventede
sammenhæng mellem turbulens og
vandloppens vertikale fordeling i
vandsøjlen. Når turbulensen er
høj, undlader denne art at svømme
op til overfladen om natten. Årsa-
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gen er formentlig at turbulensen
forstyrrer Oithonas evne til at loka-
lisere byttedyr.

Turbulens og fjernsansning
Set fra en planktonorganismes
synsvinkel er havet tyndt besat med
organismer. Hvis disse organismer
skal møde mager, fange byttedyr
eller flygte fra rovdyr, er det derfor
altafgørende for dem at de er i stand
til at detektere – dvs. opdage – dem
på afstand (se Fisk&Hav 50, side
48-55). Kemiske signaler kan være
vigtige i denne sammenhæng, men
det har også vist sig at en stor
gruppe af dyreplankton-arter (f.eks.
vandlopper, ciliater, pileorme) er
følsomme over for hydromekaniske
signaler, det vil sige bevægelser i
vandet som opstår ved de bittesmå
bevægelser som andre smådyr og
nogle planteplankton-arter giver
anledning til. Dels ved deres svøm-
mebevægelser og ved at de passivt
synker i vandet, men også ved at

de aktivt skaber en såkaldt føde-
strøm hvormed de suger fødeem-
ner til sig. På grund af deres ringe
størrelse er der tale om meget
svage signaler, og f.eks. vandlopper
er derfor udstyret med en række
meget følsomme sansehår på deres
antenner, dvs. deres følehorn
(Figur 3).

Afstanden, inden for hvilken plank-
ton kan opdage og påvirke hinan-
den, afhænger af deres følsomhed,
størrelse, bevægelse, den hydrody-
namiske karakter af deres adfærd
(dvs. svømning, fødestrøm, passiv
synkning). Disse signaler kan dog
blive ‘overdøvet’ som følge af den
omgivende turbulens, som virker
som støj for vandloppen. Om de
bliver overdøvet afhænger ikke alene
af hvor kraftig turbulensen er, men
også af hvordan organismen bevæ-
ger sig. De forskellige bevægelses-
mønstre giver ophav til forskellige
hydromekaniske signaler som ikke

Figur 3.
Vandlopper er
udstyret med en
række meget føl-
somme sansehår,
der sidder på deres
følehorn (anten-
nerne).Til venstre
for vandloppen ses
en ciliat (en lille
dyreplankton-
organisme). Om-
kring ciliaten er
der et hydromeka-
nisk felt – dvs. en
strøm af vand som
opstår ved at den
bevæger nogle fim-
rehår som sidder
på dens yderside,
og som den bruger
til at svømme gen-
nem vandet. Jo læn-
gere væk fra cilia-
ten man kommer,
desto svagere er
vandstrømningerne
naturligvis, men de
afhænger også af
dyrets bevægelses-
mønster. I det viste
tilfælde kan man
se at ciliaten ska-
ber et hydromeka-
nisk felt med vand-
bevægelse i fire
forskellige retnin-
ger. Et hydrome-
kanisk felt med
vandbevægelse i
kun to retninger vil
være kraftigere, og
havde ciliaten skabt
et sådant felt, ville
det være nemmere
for vandloppen at
opdage.
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Figur 4.
Forskellige typer
planteplankton fra
danske farvande.
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alle er lige følsomme over for tur-
bulens idet nogle er kraftigere end
andre (Figur 3).

At man på denne måde har kunnet
kortlægge turbulensens virkning på
en del af det marine økosystem,
har opmuntret havforskerne til at
gå ind i en nærmere undersøgelse
af de funktionelle former for stimu-
lans, der hører til specifikke typer
af byttedyr. Endvidere har man
iværksat omfattende undersøgelser
af vandloppers respons på forskel-
lige stimulanser såsom hydromeka-
niske og kemiske signaler, og af
mere generelle spørgsmål om hvor-
dan fjernsansning og undvigelses-
reaktioner har udviklet sig parallelt
med hinanden i noget som man ud-
mærket kan betragte som et regu-
lært våbenkapløb; helt efter de sam-
me principper som for forskellige
landes militær er udviklingen af ad-
varselssystemer og ‘stealth’-tekno-
logi nødvendig for planktonorga-
nismer for at de ikke skal blive de-
res modstandere for underlegne.

Turbulens og patchiness
Et af de turbulensfænomener der
er sværest at forstå, er det forhold
at turbulens skaber en inhomogen,

dvs. uensartet fordeling af stoffer,
partikler og dyr i havet. Denne
uensartede fordeling kaldes med et
engelsk fagudtryk for ‘patchiness’
(der eksisterer ikke et dækkende
dansk betegnelse).

To hovedspørgsmål har beskæf-
tiget forskerne. Det ene er: Hvor-
dan danner turbulens sådanne in-
homogene fordelinger af stoffer
eller organismer i havet? Det andet
spørgsmål er: Hvordan kan havets
organismer fra bakterier til hvaler
finde, udnytte og opholde sig i zo-
ner (patches) hvor forholdene for
deres livsytringer er optimale? 

Til at besvare det første spørgsmål
kan vi betragte en lille ansamling af
partikler f.eks. planteplankton eller
et område med høj koncentration
af næringssalte der er opløst i hav-
vand.Turbulens kan deformere
ansamlingen eller området ved at
strække den ud i trådformige eller
båndformige formationer og even-
tuelt opsplitte den i mindre enheder
på en meget kompleks måde. Set i
større perspektiv ligner processen
diffusion, dvs. almindelig opblan-
ding af ansamlingen med det om-
givende havvand. Men faktisk spil-

Figur 5.
Simulation af et
forenklet marint
økosystem.
a) en ansamling
næringssalte defor-
meret af turbulens
i nogle bånd- og
trådformige ‘arme’.
b) planteplankton i
gang med at optage
næringssaltene.
c) dyreplankton
som æder af plan-
teplankton-orga-
nismerne. Selvom
ansamlingen i før-
ste omgang defor-
meres af turbulens,
så er det de biolo-
giske processer der
sørger for opblan-
dingen.
Gengivet med til-
ladelse fra Nature,
Macmillan Maga-
zines Ltd. Copy-
right (1998).
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ler diffusion kun en meget lille
rolle. Det der ændrer koncentra-
tioner af f.eks. næringssalte er bio-
logiske processer – at planteplank-
ton optager næringssaltene, at dy-
replankton æder planteplanktonet,
at organismerne bevæger sig etc.

At diffusion ikke spiller nogen vi-
dere rolle i opblandingen kan man
belyse ved hjælp af simulationer.
Det er computermodeller som på
baggrund af ligningerne konstrue-
rer turbulente strømfelter, og man
kan følge de drivende partikler gen-
nem et sådant felt. Desuden kan
man give partiklerne en ‘biologi’
der får dem til at opføre sig som
de forskellige involverede ‘arter’
(f.eks. næringssalte, plante- eller
dyreplankton) i de simulerede turbu-
lente omgivelser. Figur 5 viser hvor-
dan turbulente bevægelser påvirker
disse biologiske processer og ska-
ber pletter af forskellige størrelser.

Men hvis man forstørrer en lille
del af den viste ansamling af næ-
ringssalte, så vil man – ligesom
med de mønstre man ser i en ma-

tematisk fraktal – se (omtrent) det
samme billede! (Figur 6).Turbu-
lens trækker altså ganske vist an-
samlingen ud i tråde og arme, men
ændrer ikke ved at der eksisterer
skarpe grænser mellem områder
med lav og høj koncentration af i
dette tilfælde næringssalte. Det er
de biologiske processer der sørger
for decideret opblanding.

Dette kræver dog tid. I tilfældet
med næringssalte bliver den op-
rindelige ansamling mere udvisket,
jo længere planteplanktonet er
om at optage saltene.Turbulen-
sens effekt på fordelingen af dyre-
plankton er endnu mere forsinket
– og dermed mere udvisket – idet
den ikke blot er afhængig af væk-
sten af det planteplankton som
er føde for dyreplanktonet, men
også af hastigheden af deres egen
fødeoptagelse. Dvs. der er en tids-
mæssig ‘buffer’ mellem turbulen-
sen og de højere niveauer i føde-
kæden, og denne buffer fører til
en mere ‘plettet’, dvs. kompliceret
fordeling i vandet af organismerne
på disse højere fødekæde-niveauer.

Det er ved at opsamle mere viden
om turbulensens indvirkning på
havmiljøet og dyrenes evner til at
sanse deres omgivelser at vi med
tiden vil få svaret på det andet
vigtige spørgsmål om hvordan
havets organismer finder og udnyt-
ter de steder hvor de har gode livs-
betingelser. �

Figur 6.
Turbulens skaber
pletter som ser
fundamentalt ens
ud både på stor og
lille skala.Ved at se
på mønstret af an-
samlingen kan
man altså ikke se
om skalaen er 10
km eller 10 cm.
Gengivet med til-
ladelse fra Nature,
Macmillan Maga-
zines Ltd. Copy-
right (1998).
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