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Klass: Gastropoda (snäckor), Ordning: Littorinimorpha, Familj: Naticidae (borrsnäckor), Släkte: Amauropsis,
Art: Amauropsis islandica (Gmelin, 1791) Synonymer:

Kännetecken
Amauropsis islandica är proportionerligt högre, samt har tydligare avsatta vindlingar än någon annan nordatlantisk
art ur denna familj. Den kan bli upp till 25 mm lång och 18 mm bred. Skalet, som är vitt med gul eller brun ton, är
matt och något genomskinligt med tunn skalhud. Spiran är relativt hög (apikalvinkel 85–90°) och skalet har 6
uppsvällda vindlingar med djupa sömmar. Skalets sista vindling är mycket stor – den upptar ca 80% av skalhöjden med tydliga tillväxtlinjer. Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) har 2,5 släta vindlingar.
Skalöppningen är stor - ca 2/3 av skalhöjden – och oval. Innerläppen är utåtvänd vid skalaxelns bas, medan
ytterläppen börjar i rät vinkel till skalytan på sista vindlingen. Arten saknar navel. Själva djuret är gräddvitt med vita
punkter, och liknar de övriga arterna i familjen. Ögonen är knappt synliga.

Utbredning och status
Arten är cirkumboreal och förekommer söderut till Nordsjöns södra delar i Europa och österut till Virginia i USA.
Norrut förekommer den längs Norges kust upp till 59,5°N. I norra delen av Nordsjön är arten endast lokalt
förekommande på leriga/sandiga bottnar ner till 80 meters djup, medan den i Skagerrak och Kattegatt påträffats på
sand- och lerbotten mellan 20 och 60 m. A. islandica har i sällsynta fall även påträffats ned till mellersta Öresund.
Under åren 1921-38 återfanns arten på ett flertal platser med grova och hårda substrat i Skagerrak, och framförallt
södra Kattegatt ner till Stora Middelgrund på djup mellan 12 och 38 meter. Sedan dess har mycket få fynd gjorts, och
artens utbredning och status är i dagsläget oklar.

Ekologi
Artens levnadssätt är tämligen okänt, men man vet att den lägger bandformiga äggsamlingar med 150-200 ägg. Varje
kapsel i samlingen är stor och innehåller ett enda stort ägg. Larven utvecklas direkt till juvenil utan pelagiskt
larvstadium.

Hot
Amauropsis islandica är sällsynt inom hela sitt utbredningsområde, och även om vi i dagsläget har otillräcklig
kunskap om dess status i svenska vatten finns det skäl att misstänka att arten är hotad. Syrebrist och sedimentation
till följd av övergödning, samt klimatförändringar påverkar artens miljö negativt. Vidare har miljögifter, särskilt
organiska tennföreningar, visat sig vara ett mycket allvarligt hot mot flera arter av snäckor eftersom de påverkar
reproduktionen. Artens möjligheter till spridning och nyrekrytering är begränsade i och med att dess larver inte är
pelagiska.

Åtgärder
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen och miljögifter till havet fortsätter och
intensifieras. Det är dock svårt att föreslå mer specifika åtgärder eftersom kunskapen om artens utbredning och
status i dagsläget är synnerligen bristfällig.
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