
Vandmand 
– blæser med vinden

Amerikansk ribbegople 
– alias dræbergoplen

Stikkelsbærgople
– gople, der glimter

Brandmand 
– et blødt rovdyr

Vandmandens fødsel
– polypper, der popper

I de indre danske farvande og Vejle Fjord kan vandoverfladen 
over store områder være dækket af vandmænd – især i 
slutningen af juli og august. Vandmænd svømmer dårligt, 
så vind og strøm driver dem let sammen i tætte bestande. 
De har ligesom brandmænd giftige nældeceller, men 
vandmandens nældeceller har kun en lille smule gift, som vi 
mennesker overhovedet ikke mærker. 

Den smukke amerikanske ribbegople kaldes i folkemunde 
dræbergoplen. Den 2-10 cm lange gople hører ikke hjemme 
i Danmark og blev set første gang i danske farvande i 2007. 
Den lever af de mange smådyr i vandet som muslingelarver, 
krebsdyr og fiskeæg – føde, som også fiskelarverne lever af. 
Dræbergoplen formerer sig meget hurtigt og kan derfor på 
kort tid true fiskebestandene – deraf det drabelige navn.

Stikkelsbærgoplen er en kugleformet ribbegople på 1-2 cm 
med to lange tentakler. Ligesom andre ribbegopler kan den 
udsende lysglimt i mørke, hvis du berører eller forstyrrer den. 
I et glas kan du se otte bånd – eller ribber – løbe på langs af 
goplen. Ribberne er besat med bittesmå hår (cilier), som den 
bruger til at svømme med. Helt tæt på glimter de små hår i 
alle regnbuens farver.

Brandmanden er et rovdyr, der bruger sit lange slæb af 
giftige brændtråde til at bedøve og fange krebsdyr og 
mindre fisk. De fine brændtråde kan blive flere meter lange – 
måske op til ti meter. Brandmænd kan bedst lide koldt vand. 
Derfor er der tit flest brandmænd ved fralandsvind, hvor 
det solopvarmede overfladevand blæses væk fra kysten og 
erstattes af koldt bundvand.

Vandmanden formerer sig ved æg. Ud af ægget kommer 
en lille larve, der efter at have svømmet rundt en tid sætter 
sig på en sten eller et andet fast underlag. Larven udvikler 
sig her til en lille bægerformet polyp, der vokser og danner 
ringformede indsnøringer. Indsnøringerne popper af og 
bliver til små vandmænd, der vokser op til de vandmænd, vi 
normalt ser. Vandmanden lever kun ½ år, fra forår til efterår.

Elegante gopler
Der er mange forskellige gopler i Vejle Fjord. Vandmanden 

og rød brandmand – som du kan se her på planchen – er 

nok de to goplearter, du kender bedst fra fjorden. Specielt 

vandmanden findes tit i stort antal i havnen. Goplerne 

svømmer elegante rundt, og går du tæt på fx ribbegoplerne, 

kan du se deres fantatisk smukke farver.Larve sætter
sig på bunden
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