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Klass: Gastropoda (snäckor), Ordning: Neogastropoda, Familj: Mangeliidae, Släkte: Propebela, Art: Propebela
scalaris (Møller, 1842) Synonymer: Oenopota scalaris (Møller, 1842)

Kännetecken
Propebela scalaris är en ganska stor högervriden snäcka, vars koniska skal blir högst 26 mm högt och knappt 12 mm i
diameter. Svenska exemplar är dock vanligen under 20 mm långa. Skalet är vitt eller gråvitt, men unga exemplar har
ett ganska tunt halvgenomskinligt skal. O. scalaris har ett ganska karaktäristiskt utseende, vilket dock delas med
några andra arter. Skalets ca 7 vindlingar har nämligen en i regel tydligt avsatt s.k. subsutural zon, där vindlingarna är
något snett tillplattade på ovansidan. Nedom denna subsuturala zon är vindlingarna istället jämnt välvda. Skalets
skulptur består såväl av ett ganska stort antal små spiralgående åsar som ett mindre antal mycket tydliga tvärgående
åsar. Antalet spiralgående åsar är 20–22 på kroppsvindlingen, och därefter blir åsarna allt färre per vindling.
Embryonalskalets (det lilla skalet ”på toppen” av det stora) övre vindling är slät men på den nedre finns tre mycket
tydliga spiralgående åsar. Skalöppningen är långsträckt oval, nedåt ändande i en förhållandevis kort och bred
sifonkanal. Djuret bär ett skallock, operculum, vilket är huvudsakligen ovalt men tillspetsat i nederkanten. Av de arter
som förekommer i svenska vatten är troligen O. turricula (Montagu, 1803) och O. trevelliana (Turton, 1834) de som
lättast kan förväxlas med O. scalaris. Den förstnämnda - en upp till 13 mm lång sandbottenlevande art, vilken
vanligen förekommer mellan 20 och 200 meters djup - är mest lik och har samma typ av embryonalskal, men är
något smalare (bredden drygt 40% av skalhöjden) och har högst 16 tvärgående åsar på kroppsvindlingen. Den andra
arten har smalare subsuturala zoner, minst 20 tvärgående åsar på kroppsvindlingen och 12–15 svaga spiralgående
åsar på embryonalskalets nedre del.

Utbredning och status
Arten är sällsynt förekommande i norra Bohuslän, där ett fåtal exemplar påträffats vid korallrev i Säckenområdet
(yttre Singlefjorden). Dess utbredning längs Norges kust är på grund av tidigare sammanblandningar med andra arter
något oviss, liksom utbredningsområdet i helhet, men den förekommer runt Bergen och sannolikt upp längs Norges
hela fastlandskust. Den är dessutom påträffad vid Färöarna och sydvästra Grönland. Arten verkar i Bohuslän endast
förekomma inom ett synnerligen begränsat område, och kan därmed vara sårbar. Områden med snarlika förhållanden
är dock relativt vanliga i angränsande norska vatten, så en viss möjlighet till nyrekrytering därifrån kan finnas.

Ekologi
Arten lever på blandade bottnar (sannolikt gärna i anslutning till korallrev) mellan ca 80 och 300 meters djup. Såväl
dess födobiologi som fortplantning är okända, men det är känt att andra, mer grunt levande arter av släktet har ett
grävande jaktsätt och bland annat prederar på havsborstmaskar. Likaså vet man att dessa arter har frisimmande
larver.

Hot
Det är i dagsläget okänt huruvida några direkta hot mot arten föreligger i våra vatten.

Åtgärder
Eftersom varken artens status eller eventuella hotsituation är klarlagd är det inte möjligt att föreslå några konkreta
åtgärder. En ökad kunskap om dess förekomst och biologi är önskvärd.
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Övrigt
Etymologi: Släktnamnet Oenopota (Mörch, 1852) härrör från de grekiska orden oinos, som betyder vinfärgad och
poterion, som betyder dryckesbägare; scala, Lat., ”stege, trappa”; -aris, Lat., ”-samhörig.
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