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Senegal teplante (Gymnocoronis spilanthoides) 

Beskrivelse 

Videnskabeligt navn:  Gymnocoronis spilanthoides (D.Don) DC 

Synonymer: De hyppigst anvendte synonymer er 

  Alomia spilanthoides D. Don ex Hook. & Arn (1835) 
Gymnocoronis attenuata DC 

 

Kaldenavn: Senegal teplante 

Beskrivelse 

Senegal teplante er en flerårig vandplante tilhørende kurvblomstfamilien (Asteraceae). Planten danner ofte 

tætte, runde buske, der bliver op til 1,5 m høje men den kan også have udløbere, der bliver op til 2,5 m 

lange og klatrer hen over andre arter. Planten har et stort, grenet rodsystem. Stænglerne er oprette og 

unge stængler ofte kantede, hyppigt sekskantede. Ældre stængler er runde. Bladene er modsatte, 

skinnende, mørkegrønne æg- til lancetformede, 5-20 cm lange og 2,5-5 cm brede. Blomsterne sidder i 

hoveder, der er 2-2,5 cm i diameter. Frøene er meget små og har fnok1. Frøene er langlivede og arten 

danner en persistent frøbank. Frøhvilen brydes af lys1. Planten formerer sig både ved frø og vegetativt ud 

fra stængelsegmenter1,2. Desuden kan bladene slå rødder fra bladårerne2. 

Forvekslingsmuligheder 

Spredningsveje og nuværende udbredelse 

Senegal teplante er hjemmehørende i tropisk og subtropisk Amerika, fra Mexico til Argentina. Arten sælges 

som akvarieplante og er spredt ved udsætning/udslip til naturen. Den er introduceret til Asien (Indien, 

Japan), Senegal, Australien, New Zealand og flere øer i Oceanien, hvor den optræder invasivt. I Europa er 

arten introduceret til Italien og Ungarn og optræder invasivt i Ungarn1,2. Arten forekommer ikke i Danmark 

og vil heller ikke kunne etableres ved relevante fremtidige klimascenarier1.  

Score og baggrund 

Vi benytter en skala fra 1 til 3 til vurderingen af arternes påvirkninger/potentielle påvirkninger, hvor 1 

svarer til lav, 2 svarer til middel og 3 svarer til høj. Harmonia-scoren er summen af scoren for de fire 

førstnævnte påvirkningsfaktorer og den samlede score er summen af scoren for alle seks 

påvirkningsfaktorer. Ved scoringen af arterne vurderes effekterne i forhold til den nuværende udbredelse i 

Danmark og den udbredelse, der er sandsynlig inden for de kommende 10 år. 

HARMONIA Økonomi og sundhed 
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Levestedets 
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Påvirkning af 
hjemme- 
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Påvirkning af 
økosystemfunkt
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1 1 1 1 1 1 4 6 

 

Spredningspotentiale: (1) 
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Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores spredningspotentialet 1. 

Levestedets bevarings- og naturværdi: (1) 

Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores levestedets bevarings- og naturværdi 1. 

Påvirkning af hjemmehørende arter: (1) 

Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på hjemmehørende arter 1. 

Påvirkning af økosystemfunktioner: (1) 

Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores påvirkning på økosystemfunktioner 1. 

Økonomiske effekter: (1) 

Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores økonomiske effekter 1. 

Helbredseffekter: (1) 

Da Senegal teplante hverken i dag eller under relevante fremtidige klimascenarier forventes at kunne 

etablere sig i Danmark scores helbredseffekter 1. 

Samlet score = 6 
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