Hästskokrabba (Limulus polyphemus)
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Svenskt vardagsnamn

Hästskokrabba. Dolksvans.

… och på andra språk

Danska/Norska: Dolkhale. Engelska: Horseshoe crab. King crab.
Tyska: Pfeilschwanzkrebs. Seemaulwurf.

Vetenskapligt namn

Limulus polyphemus

Organismgrupp

Dolksvansar (Merostomata). Dolksvansar är havslevande leddjur som är
närmast släkt med spindeldjur. De är inte kräftdjur (inte krabbor), utan en
helt egen organismgrupp. Dolksvansar kallas också kungskrabbor.

Storlek och utseende

En hästskokrabba ser ut som en hästskoformade hjälm (framkroppen)
med en bakkropp med en lång dolkformad svanstagg (telson; djuret
använder svansen för att vända sig om det har hamnat på rygg på land).
Hästskokrabban kan simma upp- och nedvänd. Djuret har skivor med
bladformade gälar i den bakre delen av kroppen. Den välvda skölden är
slät och brun eller brungrön.
Med hjälp av kraftiga framben pressar L. polyphemus ner sin framkant och
kan på så sätt skyffla undan sand och lera. Samtidigt skyddar djuret sin
känsliga och sårbara undersida. I vissa miljöer kan hästskokrabban täckas
av så mycket påväxtorganismer att den nästan döljs.
Hanarna är mindre än honorna. Eftersom de kan bli från 20 upp till 40 år
gamla varierar storleken med utvecklingsstadiet. En fullvuxen hane blir ca
20 cm över skölden och med svansen totalt 30–35 cm. En fullvuxen hona
är ca 30 cm över skölden och totalt 40–50 cm lång med svansen. Honor
kan dock bli upp till 60 cm lång och väga upp till 5 kg.

Kan förväxlas med

–

Geografiskt ursprung

Dolksvansar har funnits i alla hav på jorden, men antalet arter minskade i
takt med att andra havslevande djurarter utvecklades.
Fortfarande för ca 65 miljoner år sedan fanns dolksvansar i stort sett i alla
världens hav, men i dag återfinns arten Limulus polyphemus som inhemsk
art bara längs den amerikanska atlantkusten, från Maine till Mexikanska
golfen, och arterna Tachypleus gigas, Tachypleus tridentatus och
Carcinoscorpius rotundicauda i havsområden i Sydostasien.

Första observation
i svenska vatten

Har ännu inte observerats i svenska vatten.

Förekomst i svenska havs- och
kustområden

Har ännu inte observerats i svenska vatten.

Övrig förekomst i

Arten har påträffats i danska kustområden (Kattegatt och Bälthavet), där

olika havsområden

den första upptäckten gjordes 1953 (sannolikt frisläppta individer, men
arten är troligen inte etablerad, då senare fynd mest utgjorts av döda
exemplar som bara överlevt i denna miljö ett antal år). Hästskokrabbor
har även observerats i tyska vatten, med första upptäckt 1866. De hade
importerats för att säljas som akvariedjur, men överblivna exemplar
dumpades nära Helgoland, och enstaka fynd gjordes senare i Holland. Se
ovan om förekomst som inhemska arter.

Troligt införselsätt

–

Miljö där arten förekommer

L. polyphemus lever i flodmynnings- och tidvattenområden och helst i de
saltare delarna. Den klarar salthalter från brackvattenförhållanden (ca 11
psu) upp till marina förhållanden (upp till 40 psu), men utvecklingen
gynnas mest i intervallet 20-30 psu. Vattentemperaturen bör helst inte
understiga ca 12oC eller överstiga ca 29oC. Dock är hästskokrabban tålig
och kan överleva stora svängningar vad gäller salthalt, temperatur, pHvärde och syrehalt i sediment (inklusive syrebrist). Larverna stannar i
tillväxt om temperaturen sjunker under 20°C, men kan överleva flera
månader och fortsätta sin utveckling när temperaturen stiger igen.
Vuxna djur kan leva nedgrävda i syrefria sediment och under perioder av
ebb i tidvattenområden. De kan överleva utan mat i närmare ett år.
Under fortplantningsperioden vandrar djuren upp från vattnet och samlas i
vattenbrynet. De behöver sluttande sandstränder för att lägga ägg och
täcka dem. Djuren kan överleva långa tider utan att vara i vatten, under
förutsättning att gälarna hålls fuktiga. Hästskokrabbor blir könsmogna vid
10-12 års ålder, hanarna något tidigare än honorna.
Hästskokrabbor gräver ner sig i grunda bottnar och lever på musslor,
maskar och andra bottendjur som de gräver fram. De lever vanligen på
grunt vattendjup, men kan överleva på upp till 50 m vattendjup. Man kan
se spåren av en grävande hästskokrabba i flera tiotals meter och där
spåren slutar hittar man det nedgrävda djuret.

Ekologiska effekter

Arten anses ha en positiv effekt på miljön i de amerikanska kustområdena. Äggen äts av många andra arter och krabbans "plogande"
längs bottnarna när den söker efter bottendjur att äta syresätter
sedimenten och bidrar till att hålla en hög artrikedom och diversitet.

Övrigt

Dolksvansarna hör till jordens äldsta djur och är som organismgrupp
minst 300 miljoner år gammal. De har inte förändrats mycket under
denna långa tid och betraktas därför som levande fossil. Limulus-släktet är
det mest undersökta och Limulus polyphemus den bäst kända arten. Man
tror att L. polyphemus är den äldsta bevarade släktingen till de utdöda
trilobiterna. Dolksvansarterna skyddas genom CITES-konventionen.
Dolksvansarna har det kopparhaltiga blodfärgämnet hemocyanin och har
därför ljusblått blod. Hästskokrabbor utnyttjas inom biomedicin och
farmakologi. Deras blod koagulerar när det kommer i kontakt med
endotoxiner, gifter som alstras av gramnegativa sjukdomsframkallande
bakterier (som orsakar t.ex. tyfus, hjärnhinneinflammation, kolera och
dysenteri). Med hjälp av Limulus-testet kan man upptäcka förekomst av
sådana bakterier. Egenskaper hos djurens fasettögon har också kommit
till nytta i medicinsk forskning och i utveckling av solfångarteknik.
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