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Klass: Scaphopoda (tandsnäckor), Ordning: Gadilida, Familj: Pulsellidae, Släkte: Pulsellum, Art: Pulsellum
lofotense (M. Sars, 1865) Synonymer:

Kännetecken
Pulsellum lofotense är en ganska liten elefanttandsnäcka med ett koniskt, svagt böjt skal. Skalet är slätt och matt
samt i regel halvgenomskinligt, och blir högst ca 6 mm långt. Utseendet erinrar mycket om en liten Dentalium-art,
men detta släkte har ett V-format insnitt i konkavsidan av den smalare skalöppningen, apikalöppningen, medan P.
lofotense har en ringformad öppning utan antydan till insnitt. En annan relativt snarlik art är den mindre än 20 mm
långa Siphonodentalium lobatum, vilken dock endast förekommer som subfossilfynd i Bohuslän. Apikalöppningen hos
denna art är heller inte cirkulär utan utdragen till sex små tandlika utskott.

Utbredning och status
I våra vatten förekommer arten från mellersta Kattegatt och upp längs Bohusläns kust. Längs Norges kust är den
utbredd upp till västra Finnmark. Vid Brittiska kuster är den känd från Shetlandsöarna och Hebriderna. Den
förekommer längs Europas Atlantkust och går även in i Medelhavet. I västra Atlanten är arten känd från kusten av
västra Grönland. Arten har aldrig varit allmän i våra hav, men några decennier tillbaka i tiden fick man ändå
regelbundet enstaka exemplar. Under de senaste 15-20 åren har så vitt är känt inga exemplar alls hittats i svenska
vatten och P. lofotense tycks således ha försvunnit helt. Eftersom eftersöken varit begränsade, finns dock möjligen
små populationer av arten kvar. Den bedöms vara akut hotad.

Ekologi
Arten lever på mjuka bottnar mellan ca 55 och 3240 meters djup. Dess biologi är inte så väl känd, men från 1990-talet
finns observationer om att artens hanar, i likhet med vad som är känt från t.ex. Antalis entalis, släpper ut sperma
genom den bakre mantelöppningen medan honor av P. lofotense tvärtemot släpper sina ägg genom den främre
mantelöppningen. Samma observatör noterade att antalet mogna ägg i en honas ovarium (som kunde ses genom det
halvt hyalina skalet) kunde variera mellan 1 och 28.

Hot
Det är okänt vad som orsakat artens kraftiga tillbakagång, men sannolikt finns ett samband med den störning som
slagit ut foraminiferfaunan på de djupare mjukbottnarna i norra Bohuslän. Även andra mollusker, av vilka somliga var
vanliga, har de senaste decennierna slagits ut på mjukare djupbottnar i norra Bohuslän.

Åtgärder
Innan man klarlagt orsakerna till artens drastiska tillbakagång är det svårt att föreslå relevanta åtgärder.

Övrigt
Etymologi: Släktnamnet Pulsellum kan härledas till de latinska orden pulsus, som betyder knuff, slag, puls samt
diminutivändelsen ellum; lofotense, Lat., från Lofoten. Synonym: Siphonodentalium lofotense (M. Sars, 1865)
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