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Mnemiopsis leidyi Amerikansk kammanet

'

Mnemiopsis leidyi med åtta skimrande ciliekammar längs kroppen.
Foto: © Mats Blomqvist, HAFOK AB, Sverige
Svenskt vardagsnamn

Amerikansk kammanet

… och på andra språk

Norska: amerikansk kammanet; Danska: dræbergople; Engelska:
American comb jelly, sea walnut, warty comb jelly; Tyska:
Meereswallnuss; Franska: cténophore américain

Vetenskapligt namn

Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865; fam. Bolinopsidae
Synonymer:
Mnemiopsis gardeni L. Agassiz, 1860;
Mnemiopsis mccradyi Mayer, 1990

Organismgrupp

Kammaneter (fylum Ctenophora)

Kan förväxlas med

På den svenska västkusten kan den amerikanska kammaneten förväxlas
med den inhemska kallvattenarten Bolinopsis infundibulum. I Östersjön
finns risk för förväxling med en arktisk kammanet, Mertensia ovum.
Tidigare rapporter om att amerikansk kammanet återfunnits i hela
Östersjön har visat sig vara felaktiga. Då man hösten 2008 gjorde
genetiska analyser av insamlade kammaneter fann man att alla individer
från Bottenhavet och Finska viken utgjordes av Mertensia ovum, medan
individerna från södra Östersjön (söder om Gotland) utgjordes av både
amerikansk kammanet och Mertensia ovum.
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Bilderna visar morfologiska skillnader mellan Bolinopsis infundibulum (bild A) och amerikansk kammanet
(Mnemiopsis leidyi; Bild B och C). Bägge arterna har två nedhängande munlober men lobernas längd är en
tydlig karaktär som skiljer dem åt. Pil 2 pekar på en statocyst (ett litet balansorgan), och pil 1 pekar på
lobernas bas. Hos Mnemiopsis når munloberna hela vägen upp till statocysten medan de hos Bolinopsis bara
når upp till halva djurets kroppslängd.
Foto: G.R. Harbison, K.M. Bayha och P.H. van Bragt (Faasse & Bayha, 2006)
Storlek och utseende

Amerikansk kammanet är svagt valnötsformad, (därav det engelska
vardagsnamnet "havsvalnöt"), och genomskinlig eller svagt mjölkvit.
Maximalt blir den ca 10-12 cm lång och 2,5 cm bred. Det vackra
regnbågsskimret kommer från åtta rader av ciliekammar (små plattor
med korta hår, cilier) längs med utsidan av kroppen. Interferens i
cilierna gör att ljuset reflekteras och framkallar färgerna. Till skillnad
mot vanliga maneter saknar kammaneter nässelceller och kan därför
inte brännas.(Faasse & Bayha, 2006)

Geografiskt ursprung

Amerikansk kammanet har sitt ursprung i estuarier i tempererade och
subtropiska områden längs Nord- och Sydamerikas östkust.

Första observation
i svenska vatten

Första observationen vid svenska kusten gjordes i Kosterfjorden i norra
Bohuslän i oktober 2006 (Hansson, 2006).

Förekomst i svenska
havs- och kustområden

Populationstätheten av amerikansk kammanet längs svenska kusten har
periodvis varit den högsta i hela Nordostatlanten. Men efter flera år med
höga tätheter var den mellan 2011 och 2012 försvunnen i norska och
svenska kustvatten och i södra Östersjön. Den fanns dock fortfarande
kvar i Nordsjön och Limfjorden om än i ganska glesa bestånd. I början
av februari 2013 dök den återigen upp vid svenska västkusten. Under
tidigare år (2006 och 2010) hade förekomsten av arten i svenska
kustvatten varit begränsad till perioden augusti till januari, så dess
återkomst i februari 2013 är en avvikelse från tidigare
förekomstmönster (Lene Friis Møller, personlig kommunikation).

Övrig förekomst i
olika havsområden

Arten introducerades oavsiktligt i Svarta havet i början av 1980-talet,
förmodligen via barlastvatten. Därifrån spred den sig vidare mot öster
och väster, och nådde Medelhavet och Kaspiska havet 1999.
Första observationerna av amerikansk kammanet vid europeiska
atlantkusten var i Oslofjorden sommaren 2005. Men redan i början av
1990-talet hade man funnit exemplar av vad man då trodde var
kallvattensarten Bolinopsis infundibulum men som möjligen kan ha varit
amerikansk kammanet (se under rubriken "Kan förväxlas med"). Även i
presentationen av den första observationen i nederländska kustvatten
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2006, framhölls att arten mycket väl kan ha funnits där i flera år och
felaktigt identifierats som B. infundibulum.
Samtidigt som de första exemplaren observerades i svenska vatten
identifierade man också ett stort antal individer bl.a. runt Danmark och i
Kielbukten.
I norra Europa finns amerikansk kammanet i hela Nordsjön och i södra
delarna av Östersjön. Koncentrationerna i Nordsjön har dock aldrig varit
så höga som de periodvis varit vid svenska kusten.
Referenser till
observationer i
områden nära svenska
farvatten

Kielbukten 2006 (Javidpour et al., 2006); Gdanskbukten 2007 (Janas &
Zgrundo, 2007); Södra Östersjön 2007 (Huwer et al., 2008);
nederländska kusten 2006, (Faasse & Bayha, 2006);Tyska bukten,
Nordsjön 2006 (Boersma et al., 2007); norra delarna av Lilla Bält och
Stora Bält 2005 (Tendal et al., 2007). Limfjorden 2007 (Riisgård et al.,
2007)

Troligt införselsätt

Arten anses ha kommit via barlastvatten, men om det har skett från
dess ursprungliga utbredningsområde i Västatlanten eller t.ex. från
bestånd som invaderat Svarta havet är ännu okänt.

Miljö där arten
förekommer

Amerikansk kammanet lever som djurplankton i en mängd olika marina
miljöer. Den tolererar stora variationer i temperatur (-0,7 oC till +34 oC)
och salthalt (3 och 39 ‰), och tål även låga syrehalter. Det finns även
uppgifter om att den återfunnits i ett hypersalint vatten på 70 ‰. Längs
svenska kusten, från norska gränsen och ner till Skåne/Blekinge,
påträffats den kustnära och på olika djup, även grunt vatten, men i
södra Östersjön finns den huvudsakligen under salthaltssprångskiktet
(~ 30-60 m).
I sitt ursprungliga utbredningsområde i västra Atlanten kan
fortplantning ske vid temperaturer över 12 °C, även om det optimala
spannet verkar ligga mellan 24 och 28 °C.
Den amerikanska kammaneten tillväxer snabbt i områden med god
födotillgång, men klarar samtidigt av att leva utan föda under många
veckor.

Ekologiska effekter

Amerikansk kammanet har en konkurrensfördel över många andra arter
på samma trofinivå i det att den kan växa till mycket snabbt då
födotillgången är god. Den livnär sig på djurplankton som hoppkräftor
och fisklarver och även fiskägg. Däremot äter den inte växtplankton. Vid
god tillgång på föda kan den få i sig betydligt mer än den klarar av att
bryta ner; under ett dygn kan den äta upp till tio gånger sin egen
kroppsvikt. Det som inte smälts i tarmen stöts ut igen, men en
födoorganism som väl tagits upp av en kammanet överlever inte.
Amerikansk kammanet dominerar ofta djurplanktonsamhället i områden
där den fått fäste. Effekten kan bli att fiskebestånden utarmas, både
genom att ägg och fisklarver äts upp, och för att det blir brist på
djurplankton som utgör många pelagiska fiskars främsta föda. En annan
potentiell risk om antalet djurplankton minskar till följd av den
amerikanska kammanetens framfart är att växtplankton kan tillväxa
ohämmat. Detta skulle ytterligare kunna förstärka de problem som
följer på kraftiga algblomningar, t.ex. ökad utbredning av syrefria
bottnar. I sitt ursprungliga utbredningsområde på Nordamerikanska
ostkusten utgör amerikansk kammanet föda åt andra rovlevande
kammanetar av släktet Beroe. Beroe finns även vid svenska västkusten,
men i vilken utsträckning den här äter den amerikansk kammaneten är
ännu okänt (Lene Friis Møller, pers. kommunikation)(Vergara-Soto et
al., 2010).
I början av 1980-talet introducerades amerikansk kammanet oavsiktligt
i Svarta havet och sannolikt var detta en av flera viktiga orsaker till att
bestånden av den ekologiskt och ekonomiskt viktiga ansjovisen
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(Engraulis encrasicholus) kollapsade. Den amerikanska kammaneten
förökade sig mycket snabbt och när tätheten var som störst fanns där
enligt uppgift 7600 maneter per kvadratmeter. Kammaneterna
konkurrerade om föda med ansjovisen livnär sig bägge på djurplankton,
och den bl. Detta fick också stora konsekvenser för rovfiskar och
delfiner högre upp i näringsväven som äter ansjovis men inte
kammaneter. 1999 kollapsade fiskebestånden i Kaspiska havet på ett
likartat sätt som i Svarta havet (Oguz et al., 2008 ).
Även i skandinaviska vatten har tillväxten av Mnemiopsis under vissa
perioder varit explosionsartad. Under 2009 fanns det områden där
tätheten periodvis var lika hög som i Svarta havet vid tiden för
kollapsen av fiskebestånden.
Östersjön är ett brackvattenhav, och den låga salthalten innebär att det
hyser färre arter än det saltare och artrikare Västerhavet. Ekosystemen
i Östersjön blir därmed känsligare för störningar och det finns därför en
särskild oro för att amerikansk kammanet ska etablera sig här och
kanske slå ut det befintliga djurplanktonsamhället (Faasse & Bayha,
2006; Friis Møller, 2010).
Fortfarande finns det många frågetecken när det gäller
populationsdynamiken, och vad som styr populationernas tillväxt. De
senaste åren har havsvattentemperaturen i norra Europa varit ovanligt
hög, vilket av vissa forskare anses vara en bidragande orsak till att
amerikansk kammanet klarar att leva på platser betydligt längre norrut
än det ursprungliga utbredningsområdet.
I Svarta havet bidrog troligtvis även det hårda fisketrycket på ansjovis
till att den amerikanska kammaneten kunde komma att dominera det
pelagiska ekosystemet (Oguz et al., 2008 )
(Vergara-Soto et al., 2010)
Andra effekter

De ekonomiska effekterna i kölvattnet av den amerikanska
kammanetens framfart i europeiska vatten har varit kännbara. I Svarta
havet beräknades förlusterna i början av 1990-talet uppgå till över 300
miljoner amerikanska dollar.Men man kan inte utesluta att en
bidragande orsak till att effekterna blev så katastrofala var att
fiskbestånden redan från början var hårt ansträngda p.g.a. överfiske.

Övrigt

I sin ursprungliga miljö hålls amerikansk kammanet i schack av
naturliga fiender, däribland olika fiskarter och andra arter av
kammaneter. Vid Nordamerikas östkust är kammaneten Beroe ovata en
sådan naturlig fiende. När denna art oavsiktligt introducerades i Svarta
havet i slutet av 1990-talet ledde det till en märkbar minskning av
populationen av den amerikanska kammaneten och ekosystemet
började återhämta sig. Beroe ovata upptäcktes 2011 i Stora Bält så de
finns i vårt närområde (Shiganova et al., 2014).
Man har även nyligen konstaterat att amerikansk kammanet är angripen
av en parasit, Edwardsiella sp. (Selander et al., 2010). Det återstår att
utröna om de rör sig om den inhemska E. carnea eller den i så fall
främmande arten E. lineata.
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