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Klass: Anthozoa (koralldjur), Ordning: Actiniaria (havsanemoner), Familj: Edwardsiidae, Släkte: Edwardsiella,
Art: Edwardsiella loveni (Carlgren, 1893) Synonymer:

Kännetecken
En liten anemon som lever sittande på död ögonkorall, Lophelia pertusa. Anemonen blir upp till 4,5 cm hög.
Kroppskolumnen är indelad i två partier, varav den nedre delen, den s.k. scapus, är omgiven av ett tjockt och
skrovligt lager, periderm. Den övre delen av kolumnen, den s.k. scapulus, saknar periderm. Basen på kolumnen är
rundad och har varken fotskiva eller förankringsblåsa (physa), istället finns på basen många små häftpapiller som
fäster anemonen vid underlaget. Kroppen har invändigt åtta fullständiga s.k. mesenterier, vilket är radiära
kroppsväggar fästade mellan den yttre kroppsväggen och svalgröret. De ger stadga åt kolumnen och fungerar även
som fäste för muskler och gonader. Kolumnen är tydligt åttakantig i genomskärning, beroende på att kroppsväggen är
något tjockare mellan mesenterierna. Antalet tentakler uppgår till 35-40, med sex tentakler i innersta ringen. De inre
tentaklerna är tydligt längre än yttre tentaklerna. Färgen på peridermet är gråbrunt till orange. Scapus utan
periderm är ljust köttfärgat till vitt. Scapulus och tentakler är ljust rosa till köttfärgade. Svalgröret och gonaderna är
tegelstensröda, vilket är synligt genom den halvgenomskinliga kroppsväggen på scapulus.

Utbredning och status
Arten är bunden till död ögonkorall och i svenska vatten är den endast känd från korallrevet i Säckenområdet i
nordligaste delen av Kosterhavet. Artens totala utbredning sträcker sig från Skagerrak och nordöstra delen av
Nordsjön och vidare upp längs Norges västkust norrut till Barents hav.

Ekologi
E. loveni sitter oftast i de gamla bägarna på död ögonkorall, men stundom även på grenarna. Eftersom den saknar
fotskiva och physa så kan den förmodligen inte flytta sig. I svenska vatten ligger korallreven på 80-90 meters djup. E.
loveni har förmodligen sexuell förökning med ägg och spermier som släpps fritt i vattnet. Artens fortplantningsbiologi
och ekologi är i övrigt mycket dåligt känd.

Hot
Arten tycks vara beroende av döda, men i övrigt intakta grenar av ögonkorall. Dess enda kända lokal i svenska vatten
är på det lilla ögonkorallrevet i Säcken-området, vilket gör arten mycket känslig för störningar i form av
bottentrålning och andra former av miljöförändringar.

Åtgärder
Inventering med hjälp av fjärrstyrd kamera behövs för att undersöka om E. loveni finns kvar på ögonkorallreven vid
Säcken, och om den möjligen kan ha etablerat sig vid korallrevet nordost om Väderöarna, som verkar återhämta sig
efter att området blivit skyddat från trålning.
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Övrigt
Etymologi. Edwardsiella är en diminutivform av Edwardsia, vilket är ett närstående släkte inom samma familj.
Edwardsiella-arterna är generellt mindre än Edwardsia-arterna. Släktnamnet är en hommage till den franske
marinbiologen Henri Milne Edwards (1800-1885). Loveni är tillägnat Sven Lovén (1809-1895), svensk marinzoolog
och professor på Naturhistoriska riksmuseet.
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