
PHOXICHILIDIUM TUBULARIAE,
EN DÅLIGT KÄND SVENSK HAVSSPINDEL

Av TOMAS CEDHAGEN

Havsspindlarna (Pantopoda) är, trots sitt
svenska namn, inte några egentliga spindlar.
Systematiskt utgör de en särskild, med spin
deldjuren (Arachnoidea) jämställd klass bland
leddjuren.

Havsspindlarna liknar många ancJ.a marina
djur på så sätt att vi vet ganska litet om dem.
Detta trots att de är vanliga i de flesta marina
miljöer från strandkanten och ned till de störs
ta havsdjupen. Storleken varierar från några få
millimeter hos de minsta till trekvarts meter
hos den största arten. Ett utmärkande drag
hos dem är att kroppen är så liten att den inte
räcker till åt inälvorna. Dessa sträcker sig där
för långt ut i extremiteterna.

Mitt intresse för havsspindlar väcktes då jag
aven tillfällighet använde King (1974) för att
artbestämma en mycket liten havsspindel som
jag den 1/11-1981 under dykning tagit bland
hydroider på fern meters djup i Kosterfjorden,
utanför Inre VattenhoImen. Det visade sig va-

Fig. 1. Phoxichilidium femoratum, efter Stephen
sen, 1936. 4 ggr först.
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Fig. 2. Phoxichilidium tubulariae med påväxt av
blåmusslor. 7 ggr först.

ra en hane av Phoxichilidium tubulariae Le
bour, 1947. (GNM Pantopoda 109)

Denna arts biologi har undersökts av Le
bour (1947). Den har, liksom många andra, en
specialiserad form av yngclvård. Hanen sam
lar upp äggen i samband med parningen och
formar en boll av dem. Denna fäster han på
sina äggben. Dessa är ett benpar som hos släk
tet Phoxichilidium endast finns hos hanen och
vars enda funktion är att hålla reda på äggen.
Man har påträffat upp till 14 äggbollar på en
enda hane. Varje äggboll är resultatet aven
enda parning. Det är därför naturligt att finna
äggmassor i olika utvecklingsstadier hos en
framgångsrik hane.
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När larverna kläcks liknar de inte alls de
vuxna. De har endast två benpar och långa
trådliknande utskott som senare försvinner. I
samband med hudömsningarna tillkommer
fler kroppssegment och benpar. Larven lever
fritt inuti maghåligheten hos den stora grena
de hydroiden Tubularia larynx, ett vanligt
nässeldjur på västkusten. Vid Plymouth fann
Lebour unga individer från våren till hösten.
Upp till fem larver kan samtidigt påträffas
inuti Tubularia som trots detta inte verkar
vara negativt påverkad av dem. Larverna stan
nar kvar inuti hydroidpolypen till och med
det näst sista larvstadiet varefter de blir frile
vande. Även de vuxna individerna lever på
Tubularia, som de äter av.

Efter att ha funnit arten i vår fauna kom jag
att bestämma samtliga svenska havsspindlar
etiketterade som P. femoratum (Rathke, 1799)
vid Naturhistoriska museet i Göteborg, Na
turhistoriska Riksmuseet i Stockholm samt
Zoologiska museet i Uppsala. Nästan alla in
divider hade insamlats under juli eller augusti.
Jag fann då att samtliga individer som insam
lats i Gullrnarsområdet 1887, 1888, 1897, 1915
och 1916, sammanlagt 114 individer, i verklig
heten är P. tubulariae. Tre individer som in
samlats 1921 och 1931 visade sig däremot vara
P. femoratum.

Fördelningen mellan hanar och honor i ma
terialet av P. tubulariae var 54 :60. Endast tre
hanar med äggmassor påträffades. På ca 10%
av havsspindlarna hade en eller ett par helt små
blåmusslor satt sig. I två fall satt ca 10 och i ett
fall över 20 blåmusslor på en enda havsspin
del. I ett par fall hade även de kalkskaliga
foraminifererna Rosalina globularis och Cibi
cides lobatulus satt sig på havsspindelns ben.

Rapporter om P. tubulariae är sparsamma i
litteraturen. Arten finns bara angiven från
Englands och Hollands kuster (King 1974,
Lebour 1947). Om P. femoratum finns det
däremot talrika litteraturuppgifter. Den upp
ges vara vanlig i Nordatlanten, inklusive
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svenska västkusten (Stephensen 1933 och
1936, Hagerman 1969, Wiren 1918).

Enligt Lebour (1947) är färgen hos P. femo
ratum alltid röd medan färgen hos P. tubula
riae är vit till gul, sällan brun eller med något
rött vid ledernas kanter. I de lokala faunor
som är relevanta för våra havsområden finns
endast P. femoratum medtagen, och färgvaria
tionen täcker i samtliga fall in båda arternas.

Efter att ha konstaterat att Stephensen,
mannen som genomfört de flesta arbetena på
vår havsspindeifauna, bestämt båda arterna till
P. femoratum, trots att nästan samtliga varit P.
tubulariae, vågar jag påstå att många av de
litteraturuppgifter som talar om färglösa, gula
eller vita P. femoratum, i verkligheten kan
vara P. tubulariae. Till Stephensens försvar
måste dock sägas att P. tubulariae inte var
beskriven på hans tid samt att de båda arterna
kan vara svåra att skilja.

En god översikt över havsspindlarnas syste
matik, biologi och mycket annat kan den in
tresserade finna i King (1973). Faunor lämpli
ga att använda i våra vatten är en kombination
av Hagerman (1969), King (1974) och Ste
phensen (1933 och 1936). Då djurgruppen är
dåligt känd hos oss får man vara på sin vakt.
Ytterligare arter som möjligen inte finns med i
faunorna kan kanske dyka upp.

Summary
Phoxichilidium tubulariae is an often mis
identified pantopod from the Swedish west
coast. All specimens labelled as P. femoratum
in the museum collections in Göteborg,
Stockholm and Uppsala have been revised.
114 of them were found to be P. tubulariae
and only 3 specimens could be identified as P.
femoratum.
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