Spektakulära naken
snäckor och deras
släktingar i ny bok
Det ligger ett skimmer av sagoväsen över nakensnäckor och deras
havslevande släktingar. I den här boken får vi följa med ner på djupet
i Sveriges vatten och uppleva en fantastisk värld. Här presenteras 146
arter, bland annat alla Sveriges 95 arter nakensnäckor som med sina
starka färgteckningar och häftiga utskott är populära fotoobjekt för
sportdykare. Fortfarande idag upptäcks nya arter i svenska vatten.
Den här boken omfattar de marina bakgälade snäckorna samt de limniska
kam
gälssnäckorna. Här finns en längre introduktion till underklassen
Heterobranchia samt övergripande presentationer av infraklassen Euthyneura och ordningen nakensnäckor med tillhörande arttexter, bilder och
nycklar. Heterobranchia är den artrikaste huvudgruppen bland snäckor.
Form- och färgrikedomen är stor, och det finns arter som har skal och sådana som saknar skal. Av de cirka 370 arterna som finns i Sverige lever lite
mer än hälften på land eller i sötvatten och övriga i havet. Variationen i
utseende är störst bland de marina arterna.
Den nya volymen är, precis som övriga volymer i bokverket, ett pedagogiskt praktverk av hög kvalitet både till innehåll och utförande. Boken vänder sig både till den inbitne sportdykaren och till den allmänt naturintresserade. Läsaren får följa med ner under vattnet och får lära sig hur dessa
fascinerande djur artbestäms, var de kan hittas och hur de lever.
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Purpurborstnuding Edmundsella pedata. Foto: Klas Malmberg.
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Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna finns i två utföranden:
klotband av väv med skyddsomslag och skinnband med svenskt
renskinn och guldtoppsnitt.
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Euthyneura

Infraklassen Euthyneura omfattar familjen klyvgreningssnäckor (Tjaernoeiidae) med oklar systematisk
placering samt de tre subterklasserna Acteonimorpha med nära 300 arter, Ringipleura med nära 2 100
arter och Tectipleura med närmare 29 500 arter.
Ringipleura domineras av ordningen nakensnäckor
Nudibranchia. Tectipleura domineras av de två överordningarna Eupulmonata och Hygrophila (=Basommatophora), vilka är land- respektive sötvattenslevande lungsnäckor. Nästan alla de övriga grupperna
inom Tectipleura är marina, och ett fåtal arter är anpassade till brackvatten.

Av alla grupper av snäckor i världen är Euthyneura,
med sina närmare 32 500 kända arter, den artrikaste
och mest variabla gruppen vad gäller såväl form som
färg och levnadssätt. Denna evolutionära framgång
kan för de marina arternas del kopplas till faktorer
såsom specialisering på giftiga födoorganismer, till
exempel svampdjur, sjöpungar och nässeldjur, samt
till utnyttjande av födodjurens defensiva gifter till
det egna försvaret. För de landlevande lungsnäckorna
är en bidragande orsak till den stora artdiversiteten
att de har begränsad spridningsförmåga jämfört med
marina arter som sprids med frisimmande larvstadier.

Tre marina representanter för Euthyneura.
Fläckig manteldansare Akera bullata (ordningen sjöharesnäckor), ovan.
FOTO: ERLING SVENSEN

Brokrygghorning Eubranchus tricolor (ordningen nakensnäckor), överst till höger.
Gröngrening Placida dendritica (ordningen säcktungesnäckor), till höger.
FOTO: FREDRIK PLEIJEL
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Den största marina gruppen inom Euthyneura är
nakensnäckor (ordning Nudibranchia) med närmare
2 500 arter av vilka 95 har påträffats i Sverige. Som
namnet antyder saknar nakensnäckorna skal. Av de
övriga ca 75 marina arterna i Sverige är majoriteten
skalförsedda, medan 13 arter saknar skal. Några av de
arter som har reducerat skal påminner om de landlevande sniglarna.
De små klyvgreningsnäckorna (familj Tjaernoeiidae), med två arter i Sverige, saknar mynningslock
och har skal som blir upp till en millimeter i diameter.
Landets minsta landlevande lungsnäcka är som jämförelse punktsnäcka Punctum pygmeum som har ett
skal som blir 1,6 mm i diameter.
Alla de marina arterna inom Euthyneura var tidigare taxonomiskt placerade tillsammans i gruppen
Opisthobranchia, men både molekylära och morfologiska data har sedan länge tydligt visat att denna
gruppering inte är enhetlig. Enligt en taxonomisk
revision från 2017 (Bouchet m.fl. 2017) av klasserna
Gastropoda (snäckor) och Monoplacophora (”urmollusker”) delas Opisthobranchia upp i flera mindre
grupper som placeras inom infraklassen Euthyneura,
tillsammans med de landlevande och sötvattenslevande lungsnäckorna (Eupulmonata och Hygrophila),
samt locklungsnäckorna (Pylopulmonata) med de parasitiskt levande snyltsnäckorna (familj Pyramidellidae). Det förekommer ändå att benämningen opisthobranchier används i litteraturen som ett informellt
namn för bakgälade snäckor.
Avsaknad av skal, eller ett skal som är dolt av manteln, är uppenbara karaktärsdrag för de flesta marina
arter inom Euthyneura, men de har även andra särdrag. Det mest påtagliga hos många grupper är en till
synes bilateralsymmetrisk kropp. Hos huvudsköldssnäckor (ordning Cephalaspidea) är huvudet platt
utan uppstickande tentakler för att djuret ska kunna
röra sig grävande nere i mjukbotten. Tagghudingssnäckor (överordning Acochlidiimorpha) har en
maskformig kropp, vilket passar bra för ett interstitiellt liv (dvs. ett liv mellan sandkornen). Simsnäckor
(ordning Pteropoda) har plattade simorgan, medan
nakensnäckor (ordning Nudibranchia) har huvudtentakler med ytförstorande veck eller lameller, i många
fall med en skyddande krage. Ett annat särdrag för
nakensnäckor är bildningar på ryggsidan, antingen
i form av små vårtor armerade med vassa kalknålar
eller utskott av annan form, i många fall stora utskott försedda med batterier av nässelkapslar i spetsen (läs mer under Nudibranchia, s. 88). Även bland
säcktungesnäckor (överordning Sacoglossa) finns arter med stora ryggutskott, men dessa utskott är aldrig
försedda med nässelceller.
Det går åt energi för att anlägga ett skyddande
kalkskal, men flera marina grupper av Euthyneura har
utvecklat andra sätt att skydda sig från att bli uppätna

av bland annat fiskar och kan istället lägga energi på
att producera många ägg. Detta kan vara en bidragande anledning till att nakensnäckor ofta tidvis uppvisar
massförekomst, för att sedan på ett nästan magiskt
sätt försvinna. De arter av marina bakgälade snäckor
som livnär sig på säsongsbunden och kortlivad föda
har i regel flera generationer under loppet av ett år.
Dessa arter kan därför fluktuera kraftigt i antal. Arter
som däremot har en mer stabil och långlivad födokälla blir ofta ett- eller tvååriga och fluktuerar i mindre utsträckning i antal. Säcktungesnäckor, som lever
av alger på grunt utsötat vatten, påträffas främst sommartid när algmattorna är som mest utvecklade. Pelagiska arter som rovsimsnäckor och fotsimsnäckor påträffas vintertid, ofta i samband med kraftiga västliga
vindar som för in dem från Nordatlanten. Sjöharesnäckan fläckig manteldansare Akera bullata kan ses
simma i grunda vikar i juli och augusti.
Många marina arter inom Euthyneura har en kamouflageteckning så att de smälter in fullständigt när
de sitter på sin föda. Andra arter har däremot skarpt
kontrastrika mönster och färger. Dessa arter är i regel
försedda med giftkörtlar eller andra former av försvar,
såsom s.k. cerata med nässelceller från födan (se Nudibranchia). Färgteckningen fungerar här som en varningssignal till eventuella predatorer. Grävande arter
av huvudsköldssnäckor har lite eller inget kroppspigment, eftersom de endast kommer upp ur bottensubstratet för att lägga ägg.
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Ryggutskott med aktivt försvar
Många arter av nakensnäckor har stora utskott på ryggsidan. Dessa utskott kan vara förgrenade eller fingerformiga och kan fungera som gälar och även vara en
form av kamouflage. I dessa utskott finns förgreningar
av tarmkörteln. Hos arter i överfamiljerna Aeolidioidea
och Fionoidea är utskotten specialiserade så kallade cerata, vilka kan vara långa och slanka som hos borstnudingar (familj Flabellinidae) och kamnudingar (familj
Trinchesiidae), uppblåsta som hos rygghornsnudingar
(familj Eubranchidae) eller avsmalnande som hos släthornsnudingar (familj Aeolidiidae).
Cerata (plural, lat. i singular ceras) har en särskild
funktion för försvar, eftersom de i toppen innehåller en säck med nässelkapslar. Dessa små organeller kommer från nässelceller i de nässeldjur i födan
som utgörs av antingen havsanemoner, maneter eller
hydrozoer (polypdjur). Rester av nässelceller innehållande nässelkapslar transporteras från magen och genom tarmkörteln ut till nässelsäcken vid spetsen av

Skal av den parasitiskt levande locklungsnäckan Pyrgiscus
crenatus (tidigare benämnd
Turbonilla fulvocincta).
FOTO: FREDRIK PLEIJEL
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Svarthuvad snigel Krynickillus
melanocephalus, en snigel
som upptäcktes första gången i Sverige i Virsbo, Västmanland år 2015. Den har
senare påträffas på flera andra ställen och har stora möjligheter att sprida sig i Sverige
och bli en invasiv art.

Principiell byggnad av cerata hos nakensnäckor, ordning Nudibranchia. Omogna nässelkapslar från bytesdjur transporteras upp via förgreningar i matsmältningssystemet till nässelsäcken där de får mogna. Nässelsäcken är omgiven av muskler som kan dras samman vid
fara och då låta nässelkapslar via den apikala zonen frigöras i det omgivande vattnet.

FOTO: JONAS ROTH

ILLUSTRATION: JAN-ÅKE WINQVIST

ringipleura: nudibranchia •

95

tarmkörtelgren

202

stam
klass
underklass
infraklass
subterklass
överordning
ordning
underordning
överfamilj
familj

Mollusca
Gastropoda
Heterobranchia
Euthyneura
Ringipleura
Nudipleura
Nudibranchia
Cladobranchia
Fionoidea
Flabellinidae

Olika livsmiljöer för nakensnäckor. Ovan t.v. en tarebål
(Laminaria sp.) täckt av slät tångbark Membranipora
membranacea och med småbubblig sköldnuding On
chidoris muricata. Nedan t.v. en grupp med flera arter
av sjöpungar. Ovan t.h. hydrozoer, främst långsmala
kolonier av Nemertesia antennina. Nedan t.h. ålgräs
Zostera marina på grund lerbotten i Bohuslän (ca 3 m).
FOTO: KLAS MALMBERG

FOTO: KLAS MALMBERG

Nyckel till underordningar av Nudibranchia
1. Med en krans av gälar baktill
på ryggsidan. Observera att
gälkransen kan vara indragen och
därmed lite svår att se hos vissa arter ...Doridina
gälkransingar s. 96
– Utan krans av gälar baktill på
ryggsidan ....................................... Cladobranchia
ryggutskottingar s. 140

Långstjärtsnuding Diaphoro
doris luteocincta har korta,
krokformiga, sågtandade
sidotänder på rasptungan för
att kunna ta sig igenom det
hårda höljet på de olika
mossdjur som den livnär sig
av, bl.a. det busklika mossdjuret Crisia eburnea.
Långstjärtsnuding Diaphorodoris luteocincta. Rasptunga (SEM).

Mossdjuret Crisia eburnea.
Rödprickig kottnuding Doto
coronata livnär sig på nässeldjur inom klassen Hydrozoa.
På rasptungan finns en enkel
rad av kraftiga mittänder som
används för att snitta upp
stammen mellan polyperna.
Här äter den på hydrozoarten
Abietinaria abietina.

Rödprickig kottnuding Doto coronata.

Rasptunga (SEM).

Hydrozoarten Abietinaria abietina.
Mjölkträdnuding Dendrono
tus lacteus har i varje tandrad
på rasptungan en stor mitttand och flera rader av sidotänder. Den är storvuxen och
livnär sig av olika hydrozoer
som till exempel de kraftiga
arterna Tubularia indivisa och
Ectopleura larynx.

dessa karaktärer eftersom det finns undantag. Bland
annat förekommer albinism som gör att man kan
finna djur som saknar de arttypiska färgteckningarna.
Då behöver man använda sig av formerna på kroppen och på de eventuella utskott som kan finnas, och
även beakta var exemplaret insamlades samt övrig
information, som vilket födodjur den kröp på, vilket
djup den påträffades på och så vidare. Ju mer man
studerar de olika arterna bygger man, likt en erfaren
fågelskådare, successivt upp en igenkänningsförmåga
från det generella intrycket, så kallad habitus eller
för att låna en populär term från fågelskådare, artens
jizz. För vissa arter krävs dock dissektion och studier i
stereomikroskop för säker bestämning.

Key to suborders within Nudibranchia
1. A circlet of gill plumes present posteriorly on dorsal side of body. Note that
the gills may be retracted, and hence
easily overlooked, in certain
species ...................................... Doridina p. 96
No circlet of gill plumes posteriorly on
dorsal side of body .........Cladobranchia p. 140

Mjölkträdnuding Dendronotus lacteus.

Rasptunga (SEM).

Hydrozoarterna Tubularia indivisa
och Ectopleura larynx (t.h.).
Vårtborstnuding Coryphella
verrucosa har i varje tandrad
på rasptungan en stor, triangulär mittand och ett par
spretiga sidotänder. Den äter
diverse hydrozoer men även
det fastsittande polypstadiet
av olika maneter, t.ex. öronmanet Aurelia aurita.

Vårtborstnuding Coryphella verrucosa.

Rasptunga (SEM).

Öronmanet Aurelia aurita.
Större snigelkott Aeolidia
papillosa har på rasptungan
jämnt bågformiga tvärrader
av slanka, spetsiga tänder.
Det är en stor art som livnär
sig på den mjuka kroppen av
olika arter av havsanemoner,
främst havsnejlika Metridium
senile.

Större snigelkott Aeolidia papillosa.

Rasptunga (SEM).

Havsnejlika Metridium senile.

släkte

kännetecken Längd upp till 48 mm. Kroppen
är långsmal. Stjärtpartiet är långsmalt och spetsigt.
Kroppsfärgen är halvgenomskinlig med en tydlig, ofta
kraftig grundfärg i purpur till klart violett. De inre
organen är vitaktiga. Kroppen saknar pigment i övrigt.
Rinoforer och muntentakler är likstora, fint rynkiga
och har vitt pigment längst ut. Fotens framkanter
går ut i två korta, smala, spetsiga fottentakler. Cerata
sitter i fem till sex grupper på låga upphöjningar vid
den i övrigt endast svagt antydda mantelkanten,
som löper längs vardera sidan av ryggen. Cerata
är långsmala och har ett vitt band strax under den

n a m n g i v n i n g Edmundsella Korshunova, Martynov, Bakken,
Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin, Schrödl & Picton, 2017. Polyphyly of the traditional family Flabellinidae
affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). – ZooKeys
717: 1–139. doi: 10.3897/zookeys.717.21885
Etymologi: Edmundsella (lat.) = efter Malcolm Edmunds
(1938–2017), brittisk forskare; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

pigmentlösa toppen. Tarmkörtelgrenen i cerata är
klarröd till orange. Rasptungan har upp till 28 tätt
ställda, tvärgående tandrader med en stor, triangulärt
bågformig mittand och två spetsigt triangulära sidotänder. Mittanden har en stor tagg på spetsen samt
mindre taggar på flankerna. Sidotänderna har en rad
små taggar på sidan som är riktad mot mittanden.
Liknande arter: Kan eventuellt förväxlas med andra arter av borstnudingar, men ingen av de svenska
arterna har liknande violett- till purpurfärgad kropp.
levnadssätt Förekommer på hårdbotten, måttligt
strömexponerat, och ofta i ytterskärgården där det
finns klart, rent vatten. Påträffas under tidig vår till
sen höst. Djuputbredning 10–30 m. Livnär sig på
olika hydrozoer, särskilt arter av släktet Eudendrium.
Äggsamlingen är en tunn, vit sträng som läggs i spiral,
ofta lindad runt hydrozokolonin.
utbredning Bohuslän till Öresund. Relativt allmän.
Den totala utbredningen sträcker sig längs Norges
västkust norrut till strax norr om Trondheimsfjorden,
söderut längs hela den europeiska atlantkusten och in
i Medelhavet.
n a m n g i v n i n g Edmundsella pedata (Montagu, 1816). Originalbeskrivning: Doris pedata. An account of some new and
rare marine British shells and animals. – Transactions of the
Linnean Society of London 11(2): 179–204; pl. 12–14
(s. 197–198; pl. 14, fig. 1). Synonymer: Coryphella pedata,
Flabellina pedata.
Etymologi: pedatus (lat.) = fotförsedd. En oklar benämning
myntad av den brittiske naturalisten George Montagu år
1815; den kan anspela på att hos ljusa exemplar är den lila
kroppsfärgen ofta mer markerad längs krypsulans sidor.
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Carronella
stam

Släktet Edmundsella omfattar tre arter, av vilka en finns
i Sverige: purpurborstnuding Edmundsella pedata.
Kroppen är långsmal med cerata placerade i flera
separata grupper på låga upphöjningar. Mantelkanten
är tillbakabildad och endast svagt antydd. Rinoforerna
är fint rynkade.

Edmundsella pedata
Purpurborstnuding

drar in sina polyper om en nakensnäcka kryper fram
över den, och det är ofta en bra ledtråd att söka efter
släta ytor på en död mans hand.
Man kan påträffa nakensnäckor året om, men den
absolut bästa tiden att finna dem är när det är som
kallast i vattnet. Under senvintern och våren finns det
gott om hydrozoer och mossdjur (bryozoer), och då
är även nakensnäckorna talrika. Sämst chans att hitta
nakensnäckor har man i augusti. Vissa arter påträffas
dock lättast under senhösten och tidiga vintern. Men
det finns även en koppling till väderleken. Vid lugna
dagar med solsken är många nakensnäckor ute och
kryper, medan de vid blåsiga och mulna dagar inte är
lika aktiva och då kan vara betydligt svårare att finna. Denna effekt är tydligast på våren. Vissa arter av
nakensnäckor varierar kraftigt i antal från till år; de
kan verka försvunna en tid för att sedan ha en plötslig
massförekomst.

Svampdjuret Haliclona urceolus.

flabellinidae: carronella •

Edmundsella

släkte

Hur, var och när kan man finna dem?
För att lättast finna dessa marina snäckor bör man
känna till deras levnadssätt och livscykel. Det allra
viktigaste när man söker efter dem under dykning är
att ta det lugnt och gärna använda sig av förstoringsglas eller en kamera med makrolins, eftersom de flesta
arterna endast är en till två centimeter stora. Bästa
platsen att söka efter dem är mitt i deras middagsbord.
Därför är det bra att lära sig vilken föda som nakensnäckorna föredrar. De som frossar på mossdjur syns
ofta tydligt med sina helvita kroppar. De som föredrar
svampdjur liknar sin föda och är väldigt väl kamouflerade. I detta fall kan det vara bra med en kraftig
lampa som visar små färgskiftningar på svampdjurets
yta, något som kan vara ett tecken på att det finns
nakensnäckor där. Arter som klyvfransläpp Tritonia
hombergii och tandfransläpp T. plebeia lever av att äta
koralldjuret död mans hand Alcyonium digitatum och
är därigenom ganska lätta att finna. Död mans hand

Rasptunga (SEM).
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Olika livsmiljöer för nakensnäckor. Bilderna t.v. visar
koralldjuret död mans hand
Alcyonium digitatum, ovan
t.v. ostörd koloni, nere t.v.
med angrepp av en klyvfransläpp Tritonia hombergii. Ovan
t.h. visar en djup hårdbottenmiljö (ca 30 m) med mossdjur, hydrozoer, sjöpungar
och röd hornkorall Swiftia
rosea. Nedan t.h. visar koralldjuret Sarcodictyon roseum
som äts av linjefransläpp Tri
tonia lineata (ej med i bild).

Blek sammetsnuding Jorunna tomentosa.

Betande rovdjur
Nakensnäckor är rovdjur som vanligen är starkt knutna till särskilda arter av bytesdjur. Om man ser på hela
gruppen äter de allsidigt: svampdjur, nässeldjur, mossdjur och sjöpungar. Olika familjer av nakensnäckor
håller sig ofta till en viss typ av födoorganism men kan
äta lite olika arter. Vissa nakensnäckor har dock specialiserat sig på en enda art som föda. Hos nakensnäckor
som äter svampdjur, vilka har en lös kroppsvävnad, är
tänderna på rasptungan långsmala och mjukt böjda.
Hos arter som äter mossdjur, vilka har motståndskraftiga och ofta mineraliserade kroppsväggar, är tänderna
på rasptungan korta, kraftiga och krokböjda.
Vissa nakensnäckor (släktena Favorinus och Calma)
och även säcktungesnäckor i släktet Calliopaea är specialiserade på att äta olika sorters ägg. Medan större
äggätarnuding Calma glaucoides äter fiskägg, äter
brunhornad snyltnuding Favorinus branchialis och
linjesnyltnuding F. blianus ägg av olika arter av andra
nakensnäckor. Deras födoval återspeglas i tänderna på
rasptungan, som här består av en enkel längsgående
mittrad som skär igenom äggskalen. Gleshornad skennuding Calliopaea bellula, som alltså är en säcktungesnäcka och inte någon nakensnäcka trots att den vid
första anblicken ser ut som en sådan, äter ägg av jättehavsmandel Philine quadripartita.
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Blek sammetsnuding Jorunna
tomentosa har smala, bågböjda sidotänder på rasptungan
för att kunna skrapa loss bitar
av vävnad från de svampdjur
som den livnär sig av. Här visas
en koloni med svampdjuret
Haliclona urceolus.

Land- och sötvattenslevande grupper
Begreppet lungsnäckor är idag en informell benämning som vanligen innefattar överordningarna Hygrophila (sötvattenslungsnäckor), Eupulmonata (äkta
lungsnäckor) och delar av överordningen Siphonariomorpha (ej i Sverige). Dessa tre grupper fördes tidigare till den taxonomiska gruppen Pulmonata (då kallad
lungsnäckor), vilken dock inte utgör en monofyletisk grupp och därför numera anses ogiltig. Enligt en
alternativ indelning får man den större gruppen Panpulmonata som även innefattar delar av överordningen Pylopulmonata (locklungsnäckor), men den gruppen är parafyletisk och likadeles ogiltig. För enkelhets
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Där det finns rikligt med föda samlas många nakensnäckor på samma plats, och då sker även parningar.
Kort tid efter befruktningen läggs äggen i strängar eller vågiga band. Färgen på dessa strängar eller band är
vanligtvis vitaktig. Äggsamlingarna är lätta att finna
och är ett mycket bra hjälpmedel även för att finna
djuren som inte kryper så snabbt och vanligtvis finns
relativt nära äggsamlingarna. I våra vatten finns det
dessutom två arter, brunhornad snyltnuding Favorinus
branchialis och linjesnyltnuding F. blianus, som äter ägg
av andra nakensnäckor. Det kan därför löna sig att leta
i själva äggsamlingarna.
Kroppens färger och färgteckning är viktiga för
artidentifikation, men man kan inte helt förlita sig på

cerata. Ofta är nässelkapslarna inte fullbildade när de
kommer från nässeldjuret (de fullbildade har redan
aktiverats vid nakensnäckans attack), men de mognar i nässelsäcken där de blir ”apterade” och redo att
skjuta ut sitt gift. Det finns en öppning i toppen av
varje ceras som har förbindelse med nässelsäcken. Vid
störning dras nässelsäcken samman och nässelkapslarna pressas ut genom öppningen och sprids i vattnet
där de kommer i kontakt med en eventuell angripare.
Ofta kan hela cerata dras samman och sträckas ut,
men detta går långsamt och förmågan varierar mellan
olika arter. Det kan vara stor skillnad i helhetsintryck
av en stressad individ med indragna cerata jämfört
med en opåverkad individ. Många arter som har cerata med sina nässelsäckar har också skarpt kontrastrika mönster och färger. Färgteckningen fungerar
här som en varningssignal till eventuella predatorer.
Gälkransingar inom överfamiljen Polyceroidea har
också utskott för att avskräcka predatorer, men dessa
innehåller körtlar som producerar illasmakande ämnen. De flesta gälkransingar saknar dock ryggutskott
och har kamouflageteckning, vilket gör att de smälter in fullständigt när de sitter på underlaget i form
av de organismer de livnär sig av. Ett par exempel
är blek sammetsnuding Jorunna tomentosa, som lever
på svampdjur såsom Haliclona oculata, och flatsköldnuding Knoutsodonta depressa, som lever specifikt på
mossdjuret Schizomavella linearis. Dessa arter saknar i
regel avskräckande gift och nässelceller men kan istället ha vårtor på huden som innehåller vassa kalknålar.
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Släktet Carronella omfattar två arter, av vilka en finns
i Sverige: vittoppad borstnuding Carronella pellucida.
Kroppen är långsmal men ändå relativt bred. Cerata är placerade i flera separata grupper på låga upphöjningar. Rygglisterna är tillbakabildade, uppbrutna
och otydliga. Rinoforerna är släta.

Carronella pellucida
Vittoppad borstnuding
kännetecken Längd upp till 40 mm. Kroppen är
långsmal, men relativt bred jämfört med andra borstnudingar. Stjärtpartiet är långsmalt och spetsigt.
Kroppsfärgen är vitaktigt halvgenomskinlig. Muntentakler och rinoforer har vitt pigment längst ut. Stjärtpartiet har vitt pigment med längsgående vit linje.
Fotens främre hörn går ut i två korta, smala, spetsiga
fottentakler. Cerata är alla förhållandevis liklånga och
sitter i buskformiga grupper på låga, otydliga upphöjningar vid sidorna av kroppen. Mantelkanten är i
övrigt uppbruten och otydlig. Det kan finnas upp till
sex grupper av cerata, med omkring sju cerata på vardera sidan i de främre grupperna och bara en eller två
cerata i den bakersta. I de främre grupperna kan cerata sitta i tvärgående rader. Cerata har vitt pigment
i toppen; det vita går även upp och täcker nästan helt
den yttersta spetsen där nässelsäcken finns. Tarmkörtelgrenen i cerata är röd till orange. Rasptungan har
upp till 30 tätt ställda, tvärgående tandrader med en
stor, triangulärt bågformig mittand och två spetsigt
triangulära sidotänder. Mittanden har en stor tagg på
spetsen samt mindre taggar på flankerna.
Liknande arter: Skiljer sig från andra arter av
borstnudingar genom ceratas placering samt genom
att topparna på cerata är vita ända ut i spetsen.

n a m n g i v n i n g Carronella Korshunova Korshunova, Martynov, Bakken, Evertsen, Fletcher, Mudianta, Saito, Lundin,
Schrödl & Picton, 2017. Polyphyly of the traditional family
Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). – ZooKeys 717: 1–139. doi: 10.3897/
zookeys.717.21885
Etymologi: Carronella (lat.) = den lilla från Carron; efter
Loch Carron i Skottland; diminutivsuffixet -ellus (lat.).
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Gastropoda
Heterobranchia
Euthyneura
Ringipleura
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Nudibranchia
Cladobranchia
Fionoidea
Flabellinidae

släkte

utbredning Bohuslän till Öresund. Ovanlig. Den
totala utbredningen sträcker sig längs Norges kust
norrut till Nordkap, söderut till Skottland och norra
Nordsjön samt Skagerrak. Arten finns även på västra
sidan av Nordatlanten, från Maine till Massachusetts
i nordöstra USA.
n a m n g i v n i n g Carronella pellucida (Alder & Hancock, 1843).
Originalbeskrivning: Eolis pellucida. Notice on a British species of Calliopaea d’Orbigny and on four new species of
Eolis with observations on the development and structure
of the Nudibranchiate Mollusca. – Annals and Magazine of
Natural History 12: 233–236 (s. 234). Synonym: Flabellina
pellucida.
Etymologi: pellucidus (lat.) = genomskinlig. Alder och
Hancock skriver i ”British Nudibranchiate Mollusca” del 3
från 1847 att exemplaret de byggde beskrivningen på hade
en genomskinlig fot.

Cerata med vitt pigment på
topparna.

levnadssätt På hårdbotten. Påträffas främst under
tidig vår. Djuputbredning 3–30 m. Livnär sig mestadels på hydrozoerna Tubularia indivisa och arter av
släktet Eudendrium. Äggsamlingen läggs på värddjuret
som en tunn, något vågformig spiral.

–

Några exempel på uppslag från boken.

HITTILLS UTGIVNA VOLYMER
Bladmossor: Vitmossor – knappnålsmossor
Bladmossor: Sköldmossor – blåmossor
Bladmossor: Kompaktmossor – kapmossor
Bladmossor: Skirmossor – baronmossor
Mångfotingar
Stövsländor
Skalbaggar: Långhorningar
Steklar: Myror – getingar
Fjärilar: Käkmalar – säckspinnare
Fjärilar: Bronsmalar – rullvingemalar
Fjärilar: Dagfjärilar
Fjärilar: Ädelspinnare – tofsspinnare

KONTAKT
Tvåvingar: Blomflugor 1
Tvåvingar: Blomflugor 2
Blötdjur: Sidopalpssnäckor – taggsäcksnäckor
Stjärnmaskar – slemmaskar
Ringmaskar: Havsborstmaskar
Tagghudingar – svalgsträngsdjur
Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar – broskfiskar
Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar
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