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Brakvands-køllepolyp (Cordylophora caspia)  

 

Videnskabeligt navn: Cordylophora 

caspia 

Synonymer: Cordylophora lacustris. 

Liste over samtlige synonymer findes i 

WoRMS (World Register of Marine 

Species, Aphia ID 117428)8 

Kaldenavn: Brakvands-køllepolyp 

Status i Danmark: Invasiv 

 

Beskrivelse 
Brakvands-køllepolyp er en buskagtig, 

grenet koloni med et brunligt hylster 

omkring stilkene1. Den bliver op til 10 

cm, men bliver som regel kun op til 3 cm lang. Dens levested er bølgebeskyttede lavvandede 

brakvandsområder med en salinitet på 2-12‰, sjældent op til 35 ‰. Den hæfter sig på hårdt substrat, 

som menneskeskabte strukturer (havne etc.) store og små sten, undervandsvegetation samt 

muslingeskaller og krabber. Den lever af at filtrere vandet for små larver, zooplankton etc.9 

Forvekslingsmuligheder 
Der er flere af de klokkeformede polypdyr, der intet hylster har omkring polyphovederne. Disse er svære 

at skelne fra hinanden.  

Spredningsvej og nuværende udbredelse 
Brakvands-køllepolyp stammer fra området omkring det Kaspiske Hav og Sortehavet. Arten er spredt til 

Nordamerika og Australien2 og kom til Vesteuropa i 1800-tallet1. Brakvandskøllepolyp blev fundet i 

Danmark i 18953,11. Brakvands-køllepolyp er formentlig blevet spredt via ballastvand, men er i 

eksempelvis Lake Erie, USA, blevet introduceret igennem akvarier, som er blevet tømt i søen4.  

Der er ingen observationer af brakvands-køllepolyp registeret i det danske overvågningsprogram4 og på 

arter .dk5. På OBIS.org er der dog angivet fund i Randers Fjord, Isefjord og på Fyn, samt en del fund i 

Østersøområdet langs den tyske og polske kyst11. Kendskabet til udbredelse og hyppighed i Danmark er 

derfor meget usikkert. 

Datagrundlag for artens invasive status i Danmark 
Vi benytter en skala fra 0-3 til at vurdere arterne i forhold til de seks parametre spredningspotentiale, 

levestedets bevarings- og naturværdi, påvirkningen på hjemmehørende arter, påvirkning på 

Brakvands-køllepolyp. Foto: Eric A. Lazo-Wasem/Wikimedia Commons. 
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økosystemfunktioner’, økonomiske effekter og helbredseffekter. 0 svarer til ingen, 1 svarer til lav, 2 svarer 

til middel og 3 svarer til høj påvirkning. Kvaliteten af data, der ligger til grund for vurderingen, angives på 

en firetrins skala: meget sikker (empiriske, kvantitative data for arten), sikker (overvejende kvalitative 

data for arten), middel (udelukkende kvalitative data), usikker (få eller ingen data). 

 Sprednings-
potentiale 

Levestedets 
bevarings- og 

naturværdi 

Påvirkning af 
hjemme- 

hørende arter 

Påvirkning af 
økosystem-
funktioner 

Økonomiske 
effekter 

Helbreds 
effekter 

Score 2 2 1 2 1 0 
Datakvalitet sikker usikker usikker middel usikker sikker 

 

Spredningspotentiale: 2 (middel). Spredningspotentialet for brakvands-køllepolyp er på baggrund af 

forsigtighedsprincippet vurderet til middel i Danmark. Brakvands-køllepolyp vokser hurtigt og kan 

formere sig såvel vegetativt som ved kønnet formering. Planula-larven svømmer eller kravler og kan 

sandsynligvis kun spredes inden for et lille område. Der er dog set spredning over større afstande, og 

dette kan delvis tilskrives mennesketransport, men måske også at afbrækkede stykker af den 

længelevende polypkoloni er ført omkring med havstrømme9.  

 

Levestedets bevarings- og naturværdi: 2 (middel). Levestedets bevarings- og naturværdi for 

brakvands-køllepolyp er ud fra et forsigtighedsprincip vurderet til middel. Brakvands-køllepolyp findes 

ofte på planter nær ferskvandsudløb1 og i brakke fjorde, men optræder også ved højere saltindhold.  

 

Påvirkning af hjemmehørende arter: 1 (lav). Påvirkning af hjemmehørende arter er vurderet til lav. 

Brakvands-køllepolyp kan konkurrere om plads og føde med blåmusling og andre organismer, der lever 

på hårde substrater4. 

 

Påvirkning af økosystemfunktioner: 2 (middel). Påvirkning af økosystemfunktioner er vurderet til 

middel. Brakvands-køllepolyp konkurrerer med hjemmehørende arter om plads og føde. De potentielt 

store tætte kolonier af brakvands-køllepolyp kan forårsage væsentlige ændringer i de bentiske habitater, 

hvilket kan føre til strukturelle ændringer i pelagiske og bentiske samfund6. 

 

Økonomiske effekter: 1 (lav). De økonomiske effekter for brakvands-køllepolyp er vurderet til lav. 

Større tætheder af brakvands-køllepolyp på skibe og både kan resultere i øget brug af produkter til at 

begrænse at brakvands-køllepolyp fæstner sig på skibe og både4. Der er også eksempler på at brakvands-

køllepolyp har tilstoppet vandindtaget på kraftværker7. 

 

Helbredseffekter: 0 (ingen). Der er ingen kendte helbredseffekter for brakvands-køllepolyp. 
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