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Klass: Anthozoa (koralldjur), Ordning: Alcyonacea (hornkoraller), Familj: Anthothelidae, Släkte: Anthothela,
Art: Anthothela grandiflora (M.Sars,1856) Synonymer: Briareum grandiflorum M.Sars, 1856

Kännetecken
Anthothela grandiflora är en hornkorall med ett buskformigt och krypande växtsätt som känns igen på att polyperna
är stora, fåtaliga och oregelbundet spridda längs grenarna, samt att polyperna är ungefär lika tjocka som grenarna de
sitter på. Kolonierna blir normalt upp till 3-4 dm2 stora, i undantagsfall större. Till färgen är de ljust rosenröda.
Kolonierna är rikt förgrenade och saknar egentlig huvudstam, då grenarna växer upp direkt från en membranös
basalplatta. Grenarna blir upp till 25 cm långa, men går ofta in i varandra och växer samman där de möts. Ytterst har
grenarna ett tunt barklager av avlånga kalkspikler (skleriter) och innanför detta en svampartad märg bestående av
stavformiga kalkspikler inbäddade i hornämnet gorgonin. Polyperna är förhållandevis stora, upp till 9 mm höga och 5
mm breda, förutom tentaklerna. De två nedre tredjedelarna av polypen täcks av en otydligt avgränsad polypbägare,
som är cylindrisk till formen. Polypens övre tredjedel har åtta tydliga längsgående åsar som består av rader av
avlånga kalkspikler. Raderna löper samman längst upp på polypen när den är sammandragen och tentaklerna är
indragna. Tentaklerna är korta och knubbiga samt försedda med 3-5 par korta sidogrenar. Längs utsidan
(aboralsidan) har tentaklerna en skyddande rad av små, avlånga kalkspikler, som formar ett lock när polypen är
indragen.
Arten lär knappast förväxlas med något annat i svenska vatten, men sällsynt vid de norra delarna av de Brittiska
öarna samt längs Norges västkust finns lågväxande violett, ibland färglös, hornkorall som växer på döda grenar av
ögonkorall. Den har sammanväxlats med Anthothela grandiflora i litteraturen och på diverse hemsidor på internet,
men den utgör en annan art som ännu är oidentifierad och eventuellt obeskriven. Den violetta korallen har längre
polyper och tentakler än A. grandiflora, och saknar de för den senare typiska åtta längsraderna av spikler på polypens
övre del.

Utbredning och status
Arten är spridd i hela norra och mellersta atlanten på djup mellan 100 och 1700 m. Vid den västra sidan av Atlanten
finns den från Uruguay i söder till Nova Scotia i norr, vid den östra sidan är den påträffad från Kap Verdeöarna i söder
till Lofoten i norr. I vårt närområde har arten enstaka gånger påträffats i Skagerraks djupränna. I svenska vatten är
arten endast känd från ett mycket begränsat område inom det så kallade Brattenområdet. Tre-fyra kolonier
observerades med fjärrstyrd kamera 2006 på 320 meters djup, och därtill påträffades arten vid en provtagningslokal
på 350 meters djup vid Svenska artprojektets marina inventering 2008.

Ekologi
A .grandiflora lever på strömsatta platser på klippor eller annat hårt underlag. Ofta växer den på vertikala
bergväggar där kolonierna hänger nedåt. Arten har sexuell fortplantning, är troligen skildkönad och har yttre
befruktning. Den har troligen ett frisimmande första larvstadium. Mycket lite är dock i övrigt känt om artens ekologi.

Hot
Som många andra långsamt växande koralldjur påverkas arten negativt av den omfattande bottentrålningen, både
genom direkt påverkan, och genom den sedimentation som trålning ger upphov till. Eftersom arten är beroende av
kraftig vattenomsättning är det rimligt att anta att arten är känslig för sedimentation.
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Åtgärder
Områden med kända förekomster av arten bör skyddas mot bottentrålning och andra former av bottenstörande
verksamhet. Det behövs mer undersökningar av de djupare områdena i Skagerrak där arten kan tänkas förekomma.

Övrigt
Etymologi. Namnet Anthothela är sammansatt av Gr. anthos, ”blomma”, samt Gr. thela, ”späd, fin, kvinnlig”.
Grandiflora är sammansatt av Lat. grandis, ”stor”, samt Lat. flora, ”blommig”. Både släkt- och artnamn syftar på de
förhållandevis stora polyperna.
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