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Den amerikanska kammaneten Mnemiop-
sis leidyi kommer ursprungligen från den 
amerikanska Atlantkusten, men har vid 
flera tillfällen spridit sig invasionsartat. 
Det första och mest drastiska förloppet 
ägde rum i Svarta havet på 1980-talet, dit 
den spreds med ballastvattnet från han-
delsfartyg. Kammaneten hade inga fiender 
och kunde sprida sig obehindrat, vilket 
ledde till att ekosystemet drabbades hårt. 

Sedan dess har den invaderat vat-
tenområden nära Svarta havet; Azovska 
sjön, Kaspiska havet och det turkiska 
innanhavet Marmarasjön samt Egeiska 
havet och Medelhavet. Den förekommer 
sedan hösten 2006 i Skagerrak, Kattegatt 
och södra Östersjön. Varför blir då just 
denna manet ett så stort problem? 

Dels är den väldigt tålig, och klarar 
att leva och föröka sig i vatten med olika 
salthalt och temperatur. Dels förökar den 
sig effektivt och växer snabbt. När den är 
bara är några få veckor gammal kan den 
börja lägga ägg, och varje kammanet kan 
släppa många tusen ägg per dag under en 

längre period. Dessutom kan den troligen 
befrukta sina egna ägg. 

I och med att den förökar sig snabbt 
äter den stora mängder djurplankton. I 
medierna har amerikanske kammaneten 
kallats ”mördarmaneten”, men det den 
”mördar” är maten den äter upp. 

Varken den amerikanska eller någon 
annan kammanet bränns. I år har det skri-
vits i medierna att kammaneten bränns, 
men det är en parasit som verkar kunna ge 
upphov till kliande utslag. Denna lilla röda 
parasit har upptäckts i många kammaneter 
under provtagningarna i Gullmarsfjorden. 
Den ser ut som en liten mask, men har visat 
sig vara en havsanemon, Edwardsiella sp. 
Parasiten har en komplicerad livscykel, och 
lever i vissa stadier inne i den amerikanska 
kammaneten. 

Arten Edwardsiella lineata finns hos 
nästan hälften av kammaneterna på den 
amerikanska östkusten, och man menar 
att den delvis kan kontrollera storleken 
på manetpopulationen där. Parasiten har 
dock inte tidigare påträffats i de nya om-

råden som kammaneten invaderat. I våra 
vatten finns en annan art, Edwardsiella 
carnea, naturligt. dna-undersökningar 
pågår för att ta reda på om den nyupp-
täckta parasiten har kommit med den 
amerikanska kammaneten eller om det 
är den inhemska arten. 

Edwardsiella lineatas larver ger upphov 
till ofarliga kliande hudutslag hos badande, 
men vi vet alltså inte än om det är den arten 
vi hittar i kammaneterna här. Larverna 
är bara några millimeter stora och finns i 
vattnet, inte i kammaneten. De är bara ett 
problem för badande om de förekommer 
i höga koncentrationer, och hittills har 
inte så stora förekomster rapporterats i 
Sverige. Parasiten har setts under de fyra 
år som kammaneten har funnits i svenska 
vatten, men fortfarande är det bara några 
få procent av maneterna som har den. 
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