
SOLABORRE*
Lepomis gibbosus

VANDREMUSLING
Dreissena polymorpha

ALMINDELIG VANDPEST
Elodea canadensis

BUTBLÆRET SARGASSOTANG
Sargassum muticum

CAROLINA CABOMBA*
Cabomba caroliniana

KINESISK ULDHÅNDSKRABBE*
Eriocheir sinensis

SIGNALKREBS*
Pacifastacus leniusculus

SORTMUNDET KUTLING
Neogobius melanostomus

RØDØRET- OG GULØRET TERRAPIN*
Trachemys scripta elegans / Trachemys scripta scripta

AMERIKANSK  
RIBBEGOPLE
Mnemiopsis leidyl

GALIZISK SUMPKREBS/ 
TYRKERKREBS
Astacus leptodactylus

STILLEHAVSØSTERS
Crassostrea gigas

Plakaten viser et udvalg af invasive vanddyr og -planter, som  

er observeret i danske ferske (top) og marine (bund) vande.  

De fem arter, som er markeret med (*), er omfattet af EU-forord-

ningen for invasive arter, som indeholder en liste over arter, der 

kræver en fælles indsats på tværs af landegrænserne i EU.

DYRENE S PÅVIRKNING PÅ NATUREN 

KINESISK ULDHÅNDSKRABBE  kan formere sig 

eksplosivt .  Den udkonkurrerer lokale arter og 

blokerer vandløb og vandfiltre. 

SIGNALKREBS  udkonkurrerer og smitter lokale 

krebsearter med krebsepest . Den æder planter 

og fiskeæg og underminerer vandløbsbrinker.

Læs mere om invasive arter på Miljøstyrelsens 

hjemmeside: www.mst.dk

SORTMUNDET KUTLING  kan trives i mange 

forskellige naturtyper. Den formerer sig vold-

somt, spiser, hvad den kan, og udkonkurrerer 

lokale arter.

RØDØRET- OG GULØRET TERRAPIN  æder

padder og krybdyr. De kan ikke yngle i Dan-

mark. Bestanden er udelukkende udsatte  

kæledyr.

AMERIKANSK RIBBEGOPLE  kan formere sig 

hurtigt og lever af f iskeyngel,  f iskeæg og dyre-

plankton.

GALIZISK SUMPKREBS/T YRKERKREBS  kan 

leve i både brak- og ilt fattigt vand. Den er  

hårdfør og fortrænger andre arter.

SOLABORRE  udkonkurrerer hjemmehørende 

arter, hvad angår plads og føde, når den opnår 

tætte bestande. Den kan bære parasitter, der 

overføres til  andre arter.

VANDREMUSLING  udkonkurrerer både andre

muslinger og andre hvirvelløse dyr ved ef fek- 

tivt at f iltrere vandet for føde med undtagelse  

af gif tige blågrønalger, som til  gengæld opfor- 

meres i vandet .

Invasive arter er ikkehjemmehøren-
de arter, som er introduceret af men- 
nesker, og som har en negativ effekt 
på biodiversiteten.

ALMINDELIG VANDPEST  kan hurtigt dække  

hele vandfladen af en sø og vil  skygge for 

bundvegetationen, som fortrænges. Ophobning 

af døde planter på bunden skaber ilt frie forhold.

BUTBL ÆRET SARGASSOTANG  vokser hurtigt 

og kan fortrænge hjemmehørende arter, som 

har betydning for andre lokale arter af dyr og 

planter.

CAROLINA CABOMBA  spreder sig hurtigt  

og kan udkonkurrere lokalt hjemmehørende 

arter ved overskygning. Derudover kan den  

tilstoppe grøfter og vandløb med ophobning  

af døde planter.
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