Lacuna pallidula
Blek lagunsnäcka
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Klass: Gastropoda (snäckor), Ordning: Littorinimorpha, Familj: Littorinidae (strandsnäckor), Släkte: Lacuna,
Art: Lacuna pallidula - blek lagunsnäcka (Da Costa, 1778) Synonymer:

Kännetecken
Lacuna pallidula har ett tunt sfäriskt skal, som är glansigt under skalhuden. Skalfärgen är gulgrön till grön, ibland
nästan vit. Honorna blir upp till 12 mm höga och 6 mm breda, medan hanarna endast blir ungefär hälften så stora.
Skalet har 3–4 snabbt expanderande vindlingar, den sista endast rudimentär. Den sista vindlingen är mycket stor, och
upptar större delen av skalet (97%). Spiran är extremt kort med mycket låg skaltopp (apikalvinkel omkring 150°).
Skalets ytterläpp träffar kroppsvindlingen avgjort ovanför dess mitt. Skalöppningen är rejält utvidgad och formad som
bokstaven ”D”. Den upptar omkring 80–85% av skalhöjden. Navelrännan är påfallande bred med längsgående åsar.
Embryonalskalet (som är det lilla skalet på ”toppen” av det stora) har 1,5 släta vindlingar och övergår gradvis i det
adulta skalet. Djuret är vitt med grå sidor på foten.

Utbredning och status
L. pallidula är en nordlig art som förekommer från södra Arktis till Frankrike i Europa och från Grönland till
Connecticut i Amerika. Den finns utmed hela norska kusten och vidare ner i Bohuslän till sydvästra Östersjön. Under
åren 1921–38 återfanns arten på två platser med grova hårda substrat i Kattegatt (Glommen) på djup mellan 9 och
30 meter. I Bohuslän förekommer arten på halvt eller helt exponerade stränder nedom ca 1 meters djup där sågtång
och olika rödalger förekommer. Arten var inte ovanlig i svenska vatten under 1970-talet, men har sedan dess i stort
sett inte påträffats i norra Bohuslän. Dess status längs övriga svenska kusten är dåligt känd: den tycks ha minskat till
följd av algblomningen 1988 man kan samtidigt vara förbisedd p g a sitt levnadssätt. Den klassificeras därför som DD.

Ekologi
Arten återfinns i regel på de alger eller växter som den också livnär sig av. På grunt vatten påträffas arten framförallt
på sågtång Fucus serratus, mindre vanligt på blåstång Fucus vesiculosus och tare Laminaria, samt endast sällsynt på
ålgräs Zostera marina. I södra delen av utbredningsområdet förekommer arten främst på rödalger. L. pallidula
fortplantar sig året om, men främst på våren. Äggen läggs i geléhöljen på Fucus serratus, och varje äggsamling
innehåller 15-113 äggkapslar med ett ägg vardera. Äggsamlingen är oval eller cirkulär, något upphöjd och fast
förankrad vid substratet. Utvecklingen till juvenil sker direkt utan pelagiskt larvstadium. Arten är ettårig, och alla
snäckor dör efter fortplantningen.

Hot
Under senare år har övergödningen lett till storskaliga biotopförändringar i havet, exempelvis igenslamning av
hårdbottnar och igenväxning av grunda havsvikar. Det är troligt att L. pallidula missgynnats av övergödningen och de
förändringar i våra marina växtsamhällen som denna lett till. Klimatförändringar (uppvärmning) kan också vara ett
hot mot artens förekomst i svenska vatten. 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.
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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 otillräcklig.
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