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Dræbergoplen breder sig i de danske farvande

Biologer opfordrer strandgæster, sejlere og amatørdykkere til at indberette fund 
af den uønskede ribbegople

  

Der er behov for at følge dræbergoplens spredning og effekter i de danske farvande. 
Men der findes intet nationalt overvågningsprogram, som forsøger at følge udviklingen. 

I 2008 er dræbergoplen foreløbig rapporteret fra Saltum Strand, Skagen Strand, Kalø 
Vig, Middelfart Havn, Horsens Fjord, Ærøskøbing Havn, Kalundborg Fjord, Musholm i 
Storebælt og dele af Øresund. 

Dræbergoplen (Mnemiopsis leidyi) kan være svær at få øje på, når der er tale om små og 
spredte individer, men  andre steder kan den optræde i meget synlige masseforekomster. 

Dræbergoplen er oval (i modsætning til de flade vandmænd) og måler typisk kun nogle 
få centimeter i længden. Den er helt ufarlig for mennesker. Mnemiopsis-ribbegoplen 
('dræbergople' er et medienavn) stammer fra den amerikanske østkyst.  I 1980'erne blev 
den indslæbt til Sortehavet med skibes ballastvand, hvor den bredte sig til det Kaspiske 
Hav og det Østlige Middelhav. I Sortehavet gjorde den så stor skade ved at æde fiskenes 
føde (dyreplankton) og fiskenes æg og larver, at dele af fiskeriet kollapsede. Nu er der 
grund til at være opmærksom på, at noget lignende kan ske i de danske farvande. 

Strandgæster, sejlere, amatørdykkere og andre opfordres indtrængende til at indberette 
fund af den uønskede ribbegople. 

Dansk Selskab for Marinbiologi støtter stærkt denne opfordring. 

Indberetning til:
Lektor, dr. phil. Ole S. Tendal, Zoologisk Museum, SNM, Københavns Universitet, 
Universitetsparken 15, DK-2100 København Ø modtager og registrere fund, helst på e-
mail: ostendal@snm.ku.dk. 

Ønskede oplysninger: 
Sted, dato, goplernes størrelse, skønnet antal gopler (sjælden, almindelig, talrig eller 
masseforekomst), observatør samt helst et eller flere digitalfotos (tjener som 
dokumentation for identifikation). 

Yderligere oplysninger: 
Professor, dr. scient. Hans Ulrik Riisgård: 
http://www.huriisgaard.biology.sdu.dk/dræber-gople.htm (her kan ses billeder af 
Mnemiopsis-ribbegoplen). 

Læs også om dræbergoplen her 
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