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Främmande arter

Mnemiopsis leidyi är det krångliga namnet på den 
främmande art av kammanet som på rekordtid eta-
blerat sig i svenska vatten. 
Tillhörande den äldsta djurgruppen på jorden kan 
Mnemiopsis orsaka stora förändringar i havets 
ekosystem. 

Mnemiopsis tillhör gruppen kammaneter som nyligen upp-
märksammades som den äldsta djurgruppen på jorden. Nam-
net kammanet kommer från de åtta rader av cilier, kammar, 
som den använder för att simma, men till skillnad från van-
liga maneter lever kammaneten hela sitt liv som plankton. 
 Mnemiopsis är jordens mest välundersökta kammanet.  
Artens effekter på planktonekosystemet är ofta mycket dras-
tiska. Kammaneten äter stora mängder djurplankton, har en 
snabb tillväxt, kan överleva i vattentemperaturer från noll till 
30 plusgrader, och klarar salthalter mellan två och 38 promil-
le. Med andra ord: kammaneten klarar alla marina miljöer. 

Kammaneten i centrum för en ond cirkel
I princip borde ett djur som kammaneten dominera de fles-
ta havsområden. Men eftersom arten behöver jämförelsevis 
höga koncentrationer av djurplankton för att växa, är mass-
förekomster av kammaneten kopplade till situationer med 
mycket djurplankton. 
 Djurplankton växer snabbt om de har mycket föda, som i 
övergödda havsområden, eller om de saknar predatorer, som 
till exempel i områden med lite fisk. När Mnemiopsis nu har 
etablerat sig i Östersjön riskerar det att leda till en ond cirkel 
av mindre fisk, mindre djurplankton och fler kammaneter.

Äter och äts av andra maneter
Det mest effektiva sättet att hindra Mnemiopsis utveckling är 
predation, alltså att andra arter äter maneten. Bland de mari-
na arter som har kammaneten som föda finns en nära släkting 
till kompassmaneten, den amerikanska maneten Chrysaora 
quinquecirrha, en annan kammanet kallad Beroe ovata samt 
den så kallade skördefisken, Peprilus alepidotus. Möjligen äter 
våra inhemska brännmaneter (Cyanea capillata) och klimpar 
(Beroe cucumis) också Mnemiopsis, med det är inte bevisat. 
 Vem som äter vem skiftar dessutom med maneternas stor-
lek under tillväxten. Det gör att timingen i populationernas 
utveckling blir mycket viktig: om Mnemiopsis kan växa sig 
stor snabbt under våren och sommaren, kan de äta andra ma-
neters larver. Men om brännmaneten hinner växa till först 
kan de istället äta upp små Mnemiopsis. eller den vanliga öron-
maneten.
 Forskningsprojekten på Kristineberg ska försöka förstå 
Mnemiopsis roll i svenska vatten, med den sammansättning av 
bytesdjur och predatorer som finns här.

Den amerikanska kammaneten  
– en unik överlevare

Fakta projekt om kammaneten

Under 2007 och 2008 pågår ett projekt med intensiv 
provtagning i Gullmarsfjorden, finansierat av FORMAS 
och AquAliens, som följer invasionen av den amerikanska 
kammaneten. Samtidigt studeras detaljerna kring manetens 
födoupptag i ytterligare ett FORMAS projekt fram till 2010. 
Peter Tiselius koordinerar dessutom ett BONUS projekt 
som ska studera effekterna av bland annat Mnemiopsis 
på Östersjöns planktonsamhälle.

Mnemiopsis leidyi med två parasitiska havsanemoner. Parasiten kan ha betydelse 
för kammanetens utveckling och förekommer i hög grad vid massförekomster. 
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