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”Dræber”-gople (Mnemiopsis leidyi)

Udseende
Dræbergoplen tilhører ribbegoplerne, men er en selvstændig dyrerække, som kun overfla-
disk ligner de mere kendte, almindelige gopler som vandmænd og brandmænd. Ribbe-
gopler er kugle- eller ægformede, helt gennemsigtige, geléagtige dyr. På overfladen løber 8
striber/ribber fra pol mod pol.

Ribbegoplerne er hermafroditter. En ribbegople kan begynde at producere æg et par uger
efter klækning, og kan producere op til 12.000 æg i løbet af de næste 10 dage. De er
muligvis selvbefrugtende.

Alle ribbegopler kan lyse i mørke.

Hvor stammer den fra?
”Dræber”-goplens naturlige udbredelsesområde er det Vestlige Atlanterhav, dvs. Nord- og
Sydamerikas kyster.

Goplen blev fundet i Sortehavet i 1982. Den er formodentlig bragt dertil i ballastvand på
kornskibe fra USA. Fra Sortehavet har den bredt sig til Azov- og Marmara-havene og til det
østlige Middelhav.  I 1995 blev den fundet i det Kaspiske Hav – formodentlig bragt dertil via
ballastvand fra skibe på Volga-Don Kanalen.

Den blev identificeret i Holland i 2006, men formodes at have været til stede siden 2000-
2001. I efteråret 2006 blev den også fundet ved den svenske vestkyst og i Kieler-bugten.

Hvor findes den i Danmark?
I efteråret 2006/foråret 2007 er ”dræber”-goplen fundet i Nissum Fjord, Isefjorden, det
nordlige Øresund og ved Lillebæltsbroen. I løbet af sommeren er der rapporteret om flere
fund af goplen langt op i Østersøen.

Hvorfor er den en trussel?
”Dræber”-goplen lever af fiskeyngel, fiskeæg og dyreplankton. I Sortehavet var der i slutnin-
gen af 1980’erne sammenfald mellem masseforekomst af ”dræber”-goplen og en drastisk
reduktion af dyreplankton. Det sidste førte til et sammenbrud af Sortehavets fiskeri af især
ansjoser og brisling. ”Dræber”-goplen havde ædt både fiskenes føde og desuden påvirket
bestandene direkte ved at æde fiskenes æg og larver.

Efter spredning fra Sortehavet til de øvrige havområder, er der set tilsvarende økologiske og
økonomiske skader som i Middelhavet.

Bekæmpelse
I danske farvande findes en anden ribbegople – en rovgople – der er specialist i at æde andre
ribbegopler. Normalt går det ud over den almindelige stikkelsbær-ribbegople; men vi må
afvente at se, om den også kan holde bestanden af “dræber“-gopler nede.

Desværre kan denne rovgople ikke tåle den lave saltholdighed i Østersøen, så her kan vi
muligvis forvente en masseforekomst af “dræber“-gopler om nogle år (i Sortehavet tog det
6-7 år før der forekom masseforekomster).
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