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Nytt om nakensnäckor 
och andra marina bakgälade snäckor

Kunskapen om landets marina bakgälade snäckor – bland annat 
nakensnäckor – finns nu samlad i ArtDatabankens webbtjänst 

Artfakta. Ny kunskap om dessa fascinerande djur tillförs i snabb 
takt; nya arter upptäcks och taxonomin uppdateras kontinuerligt.

TEXT KENNET LUNDIN & KLAS MALMBERG

Blektoppad borstnuding Fjordia chriskaugei. 
Foto: Klas Malmberg
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Den varma våren och sommaren 2018 
har bjudit på en lång period med ut-
märkta möjligheter för dykning i Väst-
kustens skärgård. Här lever en stor 

grupp marina snäckor som omfattar 130 arter av så 
kallade bakgälade snäckor. En handfull arter går även 
in i Östersjön. Dessa snäckor har helt eller delvis till-
bakabildat sina skal. Vissa av dem är grävande och har 
förhållandevis små skal, som de inte kan dra in hela 
kroppen i. Andra lever helt öppet, utan skal. För att 
inte bli uppätna av fiskar eller andra predatorer har 
de utvecklat andra former av försvar, som osmaklig-
het. De skyltar ofta med att de är otrevliga att bita i 
genom att bära skarpa och kontrastrika färger. Denna 
utveckling har gått särskilt långt hos nakensnäckorna, 
som är den största delgruppen av bakgälade snäckor. 
Avsaknaden av skal har dessutom gjort att de över-
givit snäckornas vanligtvis U-vridna kroppsform. De 
har rätat ut sig och blivit nästan bilateralsymmetriska 
igen, vilket även blötdjurens hypotetiska stamform 
troligen var. Gälarna har under processen vandrat från 
att vara framåtriktade till att vara bakåtriktade, eller så 
saknas de helt. 

En mångfald av levnadssätt, såsom att...
Nakensnäckorna (ordning Nudibranchia) presentera-
des i Artfakta och Artnyckeln i januari 2018. I juni 
presenterades de övriga marina bakgälade snäckorna. 
Den högre taxonomin inom gruppen är omdisku-
terad, men det görs framsteg. De marina bakgälade 

snäckorna utgjorde tidigare tillsammans med na-
kensnäckorna gruppen Opisthobranchia. Enligt en 
ny revision som publicerades i november förra året 
(Bouchet m.fl. 2017) placeras de båda tillsammans 
med de land- och sötvattenlevande lungsnäckorna 
(Pulmonata) i gruppen Euthyneura. Ungefär hälften 
av de 39 arter av marina bakgälade snäckor som fö-
rekommer i Sverige (exklusive nakensnäckor) är skal-
försedda. De som saknar skal är i många fall mycket 
snarlika nakensnäckorna, även om de skiljer sig i den 
inre anatomin och har andra levnadssätt. Många av 
dem är mycket speciella och liknar inga andra blöt-
djur i landets fauna. 

… leva av solljus …
Delgruppen säcktungesnäckor (Sacoglossa) är oftast 
vegetarianer. Den vanliga arten blåprickig solbadare 
Elysia viridis har små skimrande blå prickar men kan i 
övrigt vara grön, röd eller gulaktig beroende på vilka 
alger den äter. Den har en mycket långtgående sym-
bios med algerna, vilket har studerats i detalj hos den 
nordamerikanska släktingen Elysia chlorotica. Snäckan 
tar upp kloroplaster (de organeller där fotosyntesen 
sker) från växtcellerna till sina egna celler. Ett retro-
virus som finns i snäckans celler flyttar gener som 
reglerar fotosyntesen från kloroplasterna i form av 
plasmider (ringformiga DNA-molekyler) till cellkär-
nan, vilket gör att fotosyntesen kan styras av snäckan. 
Den är nu en naturligt genmodifierad organism, som 
övergår från att äta alger till att sprida ut sina breda 
mantelflikar i solljuset och bli huvudsakligen soldri-
ven. Snäckan kan ses som både djur och växt på sam-
ma gång. Den har förvandlats till ett plantimal – som 
det kallas av personer aktiva inom gränsöverskridan-
de konst-, kultur- och naturvetenskap. Kanske att vi 
människor själva – med lite genteknik och plasmider 
från viruset – skulle kunna bli vackert smaragdgröna 
plantimals med kloroplaster i huden, som ger oss ener-
gi från solen direkt genom att solbada. Det skulle lösa 
försörjningsproblemen i vår överbefolkade värld.

… simma i det fria vattnet …
Änglavinge Clione limacina har en spolformig kropp 
och simmar med slag av två tillplattade ”simfenor”, 
som är utskott från manteln. Den tillhör delgruppen Blåprickig solbadare Elysia viridis. Foto: Klas Malmberg
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Pteropoda (vingfotingar eller simsnäckor) och ser 
skenbart änglalik ut, men den kan plötsligt kränga ut 
sex långa tentakler ur munhålan för att fånga sitt byte 
– en toppvingsnäcka Limacina retroversa. Med tentak-
lerna håller den fast i vingsnäckans skal medan den 
sliter ut mjukdelarna med ett par knippen av kitinösa 
krokar som den har på sidorna av svalget. Änglavinge 
och toppvingsnäcka finns i stora mängder som plank-
ton ute i Nordatlanten och uppträder periodvis vid 
Bohuskusten. I Kosterfjordens djupvatten finns en 
ännu märkligare vingfoting som heter bläckfisksnäcka 
Pneumodermopsis paucidens. Den har en fångstarm 
framtill på huvudet med fem sugskålar, likt en bläck-
fisk. I andra havsområden finns arter med flera långa 
fångstarmar med sugskålar. Det är inte så konstigt att 
man tidigare trodde att bläckfiskarna utvecklats från 
dessa snäckor, men det rör sig om ett fall av parallell 
evolution.

… eller leva grävande i mjuk lera …
Jättehavsmandel Philine quadripartita lever grävande 
i mjuka lerbottnar på grunt vatten längs Bohuskus-
ten, och den kommer bara upp till bottenytan un-
der högsommaren. Plötsligt kan då en mjukbotten på 
bara några få meters djup bli knökfull med upp till 
sju centimeter långa och fyra centimeter breda, vita 
snäckor. De kommer upp för att lägga klotrunda och 
lite sladdriga äggsamlingar, som gärna äts av en annan 
bakgälad snäcka – gleshornad skennuding Calliopaea  

bellula, som tillhör gruppen säcktungesnäckor. Ägg-
samlingarna är först gulaktiga men blir så småningom 
gröna, och äggen kläcks efter ett par veckor. Jätte-
havsmandeln och dess släktingar har ett inre skal och 
tjocka mantellober samt ett brett, sköldformigt hu-
vud som passar för att gräva med. Den har körtlar i 
huden som kan utsöndra svavelsyra som försvar mot 
fiskar och andra rovdjur. Arten är åtminstone i yngre 
stadier knuten till undervattensängar med bandtång 
Zostera marina (även kallat ålgräs), vilket är en miljö 
som minskat kraftigt längs hela Västkusten – något 
som troligen även har påverkat jättehavsmandeln ne-
gativt. Lokalt kan den dock fortfarande vara talrik, 
vilket man oftast märker för att det plötsligt är fullt 
med runda äggsamlingar.

Nya arter i svenska vatten
Mycket har hänt på kort tid vad gäller taxonomin för 
såväl nakensnäckor som alla andra snäckor (både vad 
gäller storsystematiken och inom flera stora familjer), 
och för Sveriges del har artlistan stadigt vuxit. Det 
finns nu 91 bekräftade arter av nakensnäckor i lan-
det, och fler är att vänta. Dessa arter har troligen hört 
till den svenska artstocken sedan mycket lång tid. Att 
antalet arter ökat i rask takt beror både på att forsk-
ningen går snabbt framåt och att fler kunniga dykare 
spanar efter nakensnäckor.

Några exempel på de senaste tillskotten bland na-
kensnäckorna i Sverige:

Toppvingsnäcka Limacina retroversa. Foto: Nils AukanÄnglavinge Clione limacina. Foto: Klas Malmberg
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Bredbandsnuding Gulenia monicae, en ny art som 
beskrevs från norska Sognefjorden 2017, därefter på-
visad från Idefjorden från tidigare fynd gjorda 2015 
och framåt (se Dagens Natur 180816).

Blektoppad borstnuding Fjordia chriskaugei, en ny 
art som beskrevs från norska Sognefjorden 2017, där-

efter påvisad från Väderöarna till Idefjorden från ti-
digare fynd gjorda från 2010 och framåt (se Dagens 
Natur 180125).

Bredhuvad kamnuding Bohuslania matsmichaeli, 
en ny art och ett nytt släkte, som beskrevs 2018 från 
typlokalen i den inre delen av Idefjorden. Den har 

Jättehavsmandel Philine quadripartita. Foto: Klas Malmberg Gleshornad skennuding Calliopaea bellula. Foto: Klas Malmberg

Gleshornad skennuding som äter på äggsamling av jättehavsmandel. Foto: Klas Malmberg
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inte påträffats någon annanstans (se Dagens Natur 
180314).

Bredfotad trädnuding heter inte Dendronotus ro
bustus längre utan Dendronotus velifer, som nu är åter-
upprättad som en separat art efter över hundra år 
(Lundin m.fl. 2017). Arten beskrevs av norske G.O. 
Sars 1878, men blev synonymiserad med D. robustus 
av danske R. Bergh 1900 och svenske N. Odhner 
1907. Arten var förr vanlig i Gullmarsfjordens djup-
ränna, men den har inte påträffats på 70 år. Den kan 
ändå finnas kvar, eftersom andra arter som nordborst-
nuding Gulenia borealis återfanns efter 90 år (Lundin 
& Malmberg 2016). Sökandet fortsätter!

Idefjordens speciella miljö
Idefjorden med sin speciella miljö är en så kallad 
hotspot för nya arter. Den påverkas starkt av att vatten 
från norska Tistaälven och andra vattendrag bildar ett 
brunrödaktigt sötvattenslock ovanpå det djupare lig-

gande saltvattnet. Humusämnen i sötvattnet blockerar 
effektivt ljuset, och på större djup än sju meter råder 
nästan ett totalt mörker. I denna miljö kan man därför 
påträffa många djur som normalt är nattaktiva, men 
här i Idefjorden kan man finna dem i full aktivitet vid 
vilket tid som helst under dygnet.

Under 2017 gjordes andra intressanta fynd i Ide-
fjorden av undervattensfotografen Michael Lundin. 
Det första var dubbelvinge Pleurobranchus membrana
ceus, som tillhör familjen sidogälsnäckor (Pleurobran-
chidae) inom ordningen mantelsköldsnäckor (Pleu-
robranchida), som var en ny art för Sverige. Det andra 
var nakensnäckan gulfläckig kamnuding Cuthona sue
cica – det första svenska fyndet av den arten på 80 år.

Dubbelvinge har brett oval och nästan cirkelrund 
kropp samt ett skal som är helt dolt av en svagt välvd, 
sköldformig mantel. Om snäckan störs kan den simma 
på ett mycket karakteristiskt sätt – uppochnedvänd 
med böljande slag av foten, och med de båda halvcir-
kelformiga sidorna av manteln hängande snett nedåt. 
Härav kommer det svenska namnet dubbelvinge.

Hjälp oss att göra fynd!
Havet är stort och vår kust är lång. Hjälp oss att öka 
kunskapen om förekomsten av nakensnäckor och 
andra bakgälade snäckor. Gå med i ArtDatabankens 
dyknätverk (se hemsida) eller rapportera på Artporta-
len, och hör gärna av er till oss! 
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Bredfotad trädnuding Dendronotus velifer. Foto: O. Zimina
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Bredhuvad kamnuding Bohuslania matsmichaeli. Foto: Fredrik Pleijel

Mer artfakta på nätet
På ArtDatabankens webbtjänster Artfakta.se och Artnyckeln.se 
finner du regelbundet uppdaterad information om Sveriges  arter. 
Vill du kolla upp ett artnamn kan du också besöka vår taxono-
miska databas Dyntaxa.se.

ArtDatabanken har nu bland annat publicerat fakta om de 91 
arter av nakensnäckor och 40 arter av övriga marina bakgälade 
snäckor som påträffats i Sverige. De flesta arterna illustreras med 
ett fotografi. Arterna går att artbestämma med hjälp av en digi-
tal bestämningsnyckel.

Intresset för nakensnäckor har tagit fart rejält under senare år. 
Inte minst sportdykare har fått upp ögonen för dessa vackra och 
fascinerande djur, som lever i havet längs Västkusten. De är så 
vackra att de ibland kallas för ”havets fjärilar”.

Våra egna havsmiljöer är – liksom övriga delar av världshaven 
– ofullständigt utforskade; flera nya arter av till exempel naken-
snäckor har upptäckts under senare år.

Texterna har skrivits av marinbiologerna Kennet Lundin (Göteborgs Naturhistoriska Museum), Klas Malmberg (Aquatilis) och Fred-
rik Pleijel (Göteborgs universitet); de flesta fotografierna har tagits av Fredrik Pleijel, Klas Malmberg och Christopher Reisborg.

Nakensnäckan vårtborstnuding Coryphella verrucosa. 
Foto: Klas Malmberg


