Edwardsiella carnea
NE

NA

LC

Koralldjur

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Kunskapsbrist (DD)

Klass: Anthozoa (koralldjur), Ordning: Actiniaria (havsanemoner), Familj: Edwardsiidae, Släkte: Edwardsiella,
Art: Edwardsiella carnea (Gosse, 1856) Synonymer:

Kännetecken
En liten långsmal anemon, som blir upp till 25 mm lång och 4 mm bred. Tentaklerna är långa och smala. Kolumnen är
till största delen gulbrun, medan tentakler och munskiva är rosaröda. Kolumnen är avlång och cylindriskt formad med
en rundad bas som är något vidare än kolumnen i övrigt. Fotskiva saknas, men på basen finns små häftpapiller som
fäster anemonen till underlaget. Kroppen har invändigt 8 fullständiga s.k. mesenterier. De är radiära kroppsväggar
fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret, och fungerar även som fäste för muskler och gonader.
Kolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och skrovligt lager,
s.k. periderm, som i sin övre del ofta formar ett löst sittande rör, vari anemonen kan dra in sig vid störning. Den övre
delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Scapulus är aningen åttakantig i genomskärning, beroende på
att kroppsväggen är något tjockare mellan mesenterierna. Tentaklerna är långa, smala och upp till 36 i antal, typiskt
28, men alltid med 6 tentakler i innersta ringen. De inre tentaklerna är tydligt längre än de yttre. Färgen på
peridermet på scapus är gulbrunt. I övrigt är scapus, utan periderm, samt scapulus halvgenomskinligt köttfärgade till
rosenröda. På nedre delen av scapulus finns en vitpudrad ring. Tentaklerna är rosaröda med en vit till gulvit
längsgående mittlinje. Munskivan är vitpudrad, med rosaröda radiära strimmor på den inre delen. Svalgrör och
gonader är rosaröda till orange, och de är synliga genom den halvgenomskinliga väggen på scapulus.
Förväxlingsrisk råder med den östamerikanska arten Edwardsiella lineata som påvisats vid svenska västkusten, dels
som parasitiska larver i amerikansk kammanet (Selander et al 2010), dels som en koloni vuxna individer vid
Väderöarna, 2012 (Lundin & Malmberg, 2012). Kroppskolumnen hos E. lineata är halvgenomskinligt vit till blekt
brunrosa och med längs-gående strimmor. Det finns ytterligare an art i släktet i svenska vatten; E. loveni som lever
vid rev av ögonkorall, på djup större än 80 meter. För övrigt skiljs E. carnea från de mer kraftigt byggda arter av det
närstående släktet Edwardsia lättast genom att kolumnen hos den förra saknar s.k. nemathybomer, vilket är rader
eller grupper av små, kulformiga inbuktningar på kroppsväggen, som innehåller nässelceller. Dessa bildningar är
typiska för Edwardsia-arter. Hos dessa är dessutom de innersta tentaklerna kortare än de yttre, medan förhållandet
är det omvända hos arter inom Edwardsiella-släktet.

Utbredning och status
E. carnea är en hårdbottenslevande art som i våra vatten förekommer på djup omkring 30 m. Den sitter ofta
gruppvis i hålor och sprickor, eller under basen av död mans hand och större hydroidkolonier. Arten är därför troligen
ofta förbisedd. I svenska vatten förekommer arten från Skagerrak till nordöstligaste delen av Kattegatt. Det totala
utbredningsområdet sträcker sig från Norges sydvästkust och Nordsjön, ned till Brittiska öarna och franska Bretagne.

Ekologi
Arten har sexuell fortplantning, men det är oklart om den är sam- eller skildkönad. Den är troligen levandefödare,
vilket innebär att äggen kläcks inne i kroppshålan hos moderdjuret och den tidiga larvutvecklingen sker där.
Anemonen fortplantar sig även asexuellt genom att bilda och knoppa av stoloner från kolumnens bas. Det är därför
man ofta hittar anemonerna i täta grupper. Kunskapen om artens övriga ekologi och status är i övrigt bristfällig.
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Hot
Många koralldjur har farit illa av den omfattande bottentrålningen och det är möjligt att även E. carnea kan ha
påverkats negativt. Även ökad sedimentation till följd av trålning och övergödning skulle kunna påverka arten
negativt.

Åtgärder
Eftersom det inte är klarlagt hur arten påverkas av miljöförändringarna i havet, är det svårt att föreslå specifika
åtgärder. En ökad kunskap om artens utbredning och status i svenska vatten behövs.

Övrigt
Etymologi. Edwardsiella är en diminutivform av Edwardsia, vilket är ett närstående släkte inom samma familj.
Edwardsia-arterna är generellt mer storvuxna än Edwardsiella-arterna. Släktnamnet är en hommage till den franske
marinbiologen Henri Milne Edwards (1800-1885). Carnea, Lat. ”den kött-artade”, vilket syftar till den köttrosa
kroppsfärgen.
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