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Klass: Gastropoda (snäckor), Familj: Murchisonellidae, Släkte: Ebala, Art: Ebala nitidissima (Montagu, 1803)
Synonymer: Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803)

Kännetecken
Ebala nitidissima är en liten smal högväxt snäcka som kan bli upp till 4,4 mm lång. Skalet är hos unga individer helt
genomskinligt, men kan hos äldre invidiver ha ett antal gråaktiga fläckar. Skalet ser tämligen slätt ut, men under lupp
kan både tillväxtlinjer och spiralstruktur urskiljas. Skalet har vanligen 5–7, men ibland upp till 9, vindlingar, vilka
löper med ca 70° mot skalets längdaxel. Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) är stort och
tydligt, och med en spiralvridning som klart skiljer sig från vindlingarna på ett ”vuxet” skal. Själva djuret har två
tydliga ögon och två trubbiga, trekantiga tentakler. Framänden av foten är tydligt tvådelad, och både fot och tentakler
är kraftigt cilierade. I mantelöppningen finns en tydlig liten cilierad ”knopp”. Manteln är svart till brunaktig. Ett
pigmenterat mantelorgan (s.k. PMO) saknas hos det vuxna djuret, men har rapporterats förekomma hos larverna.

Utbredning och status
Arten förekommer från västra Medelhavet till södra Norge, samt runt Brittiska öarna. I svenska vatten är arten känd
från Kosterområdet och Öresund. E. nitidissima drabbades hårt av blomningen av Chrysochromulina polypies i
svenska vatten 1988, och har sedan dess inte återhämtat sig. Innan algblomningen återfanns arten i höga tätheter
runt Tjärnö, men sedan 1995 har såvitt är känt endast två exemplar hittats däruppe.

Ekologi
Arten återfinns i estaurina och salina miljöer, gärna i ålgräsängar (Zostera marina). Planktoniska larver är
rapporterade från Öresund mellan juni och december, men inga individer med ägg har observerats senare än
september i Sverige. Arten tycks vara ettårig.

Hot
Den tillbakagång av ålgräs som observerats i flera områden kan utgöra ytterligare ett hinder för artens möjligheter att
återetablera sig i svenska vatten.

Övrigt
Etymologi: Ebala, Gr., något ivägkastat ”pil, spjut”, eller möjligen av ebaios, Gr. ”liten, ynka”; nitidus, Lat., ”skinande,
glittrande” + issima, Lat., superlativsuffix. Systematik: arten beskrevs ursprungligen som Turbo nitidissimus
(Montagu, 1803) och har omväxlande placeras i släktena Aclis, Anisocycla, Chemnizia, Ebaline, Eulima, Eulimella och
Odostomia.
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