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The article informs about new littorinids recently described or found in North-European 
waters. In Norway, both Littorina mariae and L. obtusata occur along the whole coast from 
Oslofjorden north to Tromsø. Among usaxati/isn-species L . arcana, L. neg/ecta , and L. rudis 
are recorded from Oslofjorden and Trondheimsfjorden. Some short notes on biology and 
ecology of the species are given together with a brief review of their taxonomic history. 

1.-A . Sneli. - Trondhjem Biological Station, N-7000 Trondheim. 
P. van Marion. - Hauglia, N-6440 Elnesvågen. 

Til for nylig har det vært allment akseptert at vi 
-har fire arter strandsnegler langs norskekysten: 
'vanlig strandsnegl Lillorina lillorea , liten stein
snegl L. neritoides , tangsnegl L. obtusata og 
steinsnegl L. saxatilis (Fig. l). Av disse finnes L. 
neritoides bare på noen få eksponerte lokaliteter 
nær Bergen (Lewis & Tambs-Lyche 1962), mens 
de tre andre artene forekommer langs hele kys
ten . G. O. Sars ( 1878) påpekte to nordlige for
mer. L. palliata og L. groenlandica som synes å 
forekomme vanlig nord for Tromsø. De er også 
påvist i hvert fall så langt sør som til Bodø 
(Schneider 1886). men om disse to er «gode» ar
ter eller om de bare er intraspesifikke varianter 
av L. obtusata er et problem som ennå er uløst. 

Både L. obtusata og L. saxatilis har vært 
gjenstand for intens forskning i mange land , 
blant annet i Frankrike, Italia. Nederland og 
Storbritannia. At disse to artene spesielt har til
trukket seg forskernes interesse skyldes vel først 
og fremst at de viser stor variasjon innen popu
lasjonen (polymorfisme) blant annet i både skal
lenes form og farge (cf. Fig. l). Mange forskere 
har også ment at de to artene burde splittes opp i 
flere underarter . eventuelt arter. 

UTBREDELSE 

Hver art har sin plass i steinfjæra. L. neritoides 
forekommer så langt opp som det omtrent går 
an å eksistere for et marint dyr tilpasset et liv i ti
devannssonen. De~ lever nemlig i smådammer 
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eller i steinsprekker hvor bølgesprut eller ek
strem flo bare en sjelden gang når opp. Arten er 
i det hele tatt utrolig tilpasset til ekstreme for
hold, soL kulde og regn. 

aL. saxatilis» lever litt lengere ned i fjæra og 
til dels blander den seg med L. littorea , men den 
går likevel ikke så langt ned mot lavvannsmer
ket som L. lillorea. 

De lett kjennelige butte tangsneglene aL. ob
tusata!/ (Fig. le, O finnes over store deler av fjæ
resonen . og stort sett alltid på brunalger 
(blæretang, grisetang og sagtang). 

Alle artene lever av å «gresse» småalger fra 
overflaten av steinfjæra eller fra større tangbla
der. og de vil ofte orientere seg slik at de etter en 
beitetur er omtrent tilbake på det stedet de be
gynte fra . 

FORMERING OG UTSEENDE 

L. neritoides og L. lillorea formerer seg med 
frittsvømmende, planktoniske, larver. L. lillo
rea, som lever langt nede i fjæresonen , gyter 
gjennom hele året hjelmformete eggkapsler ut i 
vannet. Hver kapsel er ca. l mm i diameter og 
inneholder l - 5 (maksimalt 9) befruktede egg. 
Kapslene driver i ca. seks dager med vind og vær 
i havoverflaten mens eggene utvikles til larver 
(veligerlarver). Disse driver så rundt i omkring 
to uker før de slår seg ned like under fjæremålet , 
forvandler seg til en liten snegl og begynner å 
krype oppover. 

L. neritoides kan bare avgi eggkapsler når 
uvær sender vannsprut høyt nok opp i fjæreso
nen, eller under ekstremt høyvann om våren. 
Eggkapselen er bare O, 18 mm i diameter og in
neholder bare ett befruktet egg. Vi vet lite om 
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Figur l. a: Lillorina rudis: b: L. rudis: c : L. arcww: d: 
L. lillorea: e: L. mariae: f: L. ohtu .~ata : g: L. 11eritoi-

hvor lang tid egg og larver tilbringer planktonisk 
og også om hvorledes de nyforvandlete sneglene 
finner frem til sitt voksne leveområde. 

Den art vi til nå har kalt L. saxalilis har vært 
regnet som vivipar, hvor hvert befruktet egg, i 
sin egen kapsel , holdes tilbake i hunnens eggle
der. Denne er omdannet til et klekkekammer og 
kan inneholde flere hundre embryoner på for
skjellige utviklingsstadier ettersom de blir lagt til 
forskjellig tid (Fig. 2). De unge kommer ut som 
små voksne og er i sitt rette element fra 
«fødselen» av . Men i l 94 7 beskrev Seshappa 
også ovipari hos arten på eksemplarer fra 
Northumberland. Her hadde dyrene erstattet 

de.5: h: L. 1/el(lecta : i: L. mariae. penis: j: L. obtusata. 
penis: k: L. /l el(lecla. penis . Dell . P. van Marion . 

klekkekammeret med en gelekjertel, og de la egg 
i en gelemasse slik som L. oblusa/a. Denne ob
servasjon gå ny næring til artsspørsmålet. På 
grunn av sin store formvariasjon hadde jo arten 
allerede i snart 200 år forvirret forskerne. 

Artsnavnet saxalilis ble introdusert av Olivi i 
1772 på eksemplarer funnet ved Venezia, mens 
Maton i 1797 brukte navnet rudis om dyr fra 
Storbritannia. Frem til 1912 ble funn av L. saxa
lilis publisert under 3 3 forskjellige arts navn 
(Dautzenberg & Fischer 191 2), •Og allerede fra 
midten av det 19. århundre hadde flere forfat
tere, f. eks. Forbes & Hanley ( 1853) og Jeffreys 
( 1865), foreslått å betrakte disse forskjellige 
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Figur 2. Lillorina rudi.~ tatt ut av ska llet. e: embryo
ner. p: penis. pk : peniskjenler . Etter Fretter & Gra
ham ( 1962). 

«artene» som varieteter av L. rudis. Dautzen
berg & Fischer ( 19 l 2) mente at komplekset 
skulle bestå av en polymorf art, L. saxatitis, be
stående av syv underarter med flere varieteter 
innenfor noen av disse igjen . 

l et forsøk på oppklaring gjorde James ( 1968) 
en sammenlignende undersøkelse rundt Storbri
tannia. Han kom frem til at arten her besto av 
seks underarter, adskilt enten økologisk eller 
geografisk. Tre av underartene besto hver av fire 
varieteter. 

l Wales mente Heller (1975) å kunne påvise 
fire forskjellige arter uten underarter: L. neglecta 
Bean. 1844, L. nigro/ineata Gray . 1839, L. pa
tuta Forbes & Hanley, 1850 og L. rudis Maton . 
1797. Hver av artene dominerte sitt spesielle 
område av littoralsonen . L. negtecta (Fig. l h) 
lever i tomme rurskall. Arten er meget liten 
( 1.5 - 5 mm høy) og er også den eneste som ikke 
infiseres av digene ikter. L. nigrolineata er ovi
par og finnes ·i samme littorale område som L . 
negtecta eller kanskje litt høyere opp, men aldri i 
tomme rurskall. L. nigro/ii1eata er for øvrig ikke 
påvist i Norge. L. ru dis (Fig. l a, b) forekommer 
øverst i rurbeltet eller blant sauetang, men kan, 
hvor de andre artene forekommer mer spar
somt, spre seg både oppover og nedover. Hos L. 
rudis er skallmø'nsteret, spirallistene, aldri mer 
enn dobbelt så bred som overgangen mellom 
hver av dem. L. rudis er sammen med L. nigroli
neata de største av artene - opp til 18,4 mm 
høy. 

Nyere undersøkelser i Wales (Hannaford 
Ellis, i trykk) og langs Trondheimsfjorden (van 
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Male Olld /i! llla le or Littorina rudis reiiiOI'ed /i"olll 
slte/1. e: e;/1/}I:I'IJS iri brood pouclt , p : penis, pk .: ,;enial 
gland.~. 

Marion, upubl.) har vist at Helters Littorina pa
tuta er en sammenblanding av L. rudis og en ny 
art L. arc·ana Ellis, 1978 (Fig. le). L. arcana har 
gelekjertel i stedet for klekkekammer, og arten er 
ovipar (cfr . Seshappas observasjoner i 194 7). 

Den art vi nå har kalt L. obtusata avsetter ge
latinøse eggklumper med mange befruktede egg 
på brunalgeblader eller på stein i det samme re
lativt beskyttede område som de som voksne 
lever i. Hele larvestadiet gjennomleves i egg
klumpen, og de små sneglene som kryper ut av 
eggklumpen begynner straks å leve som de 
voksne. 

Når det gjelder tangsneglen, skapte allerede 
Linne ( 17 58) forvirring idet han sannsynligvis 
beskrev arten to ganger og i forskjellige slekter, 
Turbo obtusatus og Nerita littoralis . G. O. Sars 
(1878) holder det for mulig at /ittoralis kanskje 
kunne være den nordlige form pal/iata, mens 
andre (Bequart 1943) hevder at Linne muligens 
fikk eksemplarer av obtusatus fra Lappland 
(Finnmark?). Jeffreys ( 1865) og andre antok at 
L. obtusata var den europeiske arten, mens L. 
lillorialis var en nærstående nord-amerikansk 
art - L. palliata Say, 1822 fra New-England 
skulle være et synonym. 

Dautzenberg & Fischer ( 1915) samlet alle be
skrevne europeiske form- og fargevarianter, til
sammen 17 forskjellige, under navnet L. obtu
sata, og med blant annet lilloralis som en vest
europeisk underart som i Nord-Norge og Arktis 
ville bli erstattet av obtusata typica. Senere har 
Co l mann ( 19 3 2) vist at det er umulig å adskille 



amerikanske eksemplarer fra europeiske. Alle 
måtte gå under navnet L. obtusata . 

Barkmann (1955) undersøkte inngående vari
antenes forekomst i forhold til økologiske fakto
rer, særlig preferanse for forskjellige algearter og 
forskjellig sonering. Barkman påviste tydelige 
forskjeller mellom fargevariantene olivacea 
(grønn-oliven) og citrina (kromgul), men trakk 
ingen videre konklusjoner. Det gjorde imidlertid 
ita lieneren Sacchi . Etter grundige økologiske 
undersøkelser av artens polymorfisme (se blant 
annet Sacchi 1966, 1969) beskrev han og Ras
telli ( 1966), blant annet på bakgrunn av varian
ten citrina en ny art Littorina mariae Sacchi & 
Rastelli, 1966. 

Sacchi 's arbeider har til nå stort sett bare blitt 
registrert som «ennå et bidrag til obtusata-forvir
ringen» og derfo r ignorert ,. men · Goodwin & 
Fish ( 1977) som fant begge artene både i britisk 
og norsk materiale, viser at Sacchi heller har 
kla rgjort en rekke problemer. Undersøkelser vi 
har foretatt i Trondheimsfjorden bekrefter også 
dette . 

Mange arter er som oftest umulig å adskille 
bare på ett kjennetegn; og i mange tilfeller må et 
stort materiale undersøkes. Nå r det gjelder å 
skille L. mariae og L. obtusata , må også fl ere ka
raktertrekk tas i bruk . Ser vi på skallet. er dette 
gjerne flatere hos L. mariae, indre leppe tykk og 
nedre del av skallåpningen tilnærmelsesvis rett
linjet, mens L. obtusata har en nedadrettet bøy 
på skallåpningen nær overgangen til indre leppe 
(Fig. le. O. Gule og orangerutete skall er mest 
vanlig hos L. mariae, grønnoliven hos L. obtu
sata . Skal vi gjøre en sikker adskillelse, må vi 
likevel ta dyret ut av skallet (se Fig. 2). Hos L. 
mariae vil vi da finne at hannene har en svepe
formet forlengelse av penis, og en enkelt rad av 
peniskjertler , mens hannene hos L. obtusata har 
en kort tupp og oftest to - tre rader peniskjertler 
(Fig. l i, j). Hos hunnene vil gjerne utsiden av 
egglederen ha noe svart pigment hos L. obtu
sata, mens slikt pigment alltid mangler hos L. 
mariae. 

Det er også etologiske/ økologiske forskjeller 
mellom artene. Begge artene forekommer van
ligst midt i fj æ resonen , men opptrer de sammen, 
vil L. obtusata gjerne finnes høyere opp i fjæra 
enn L. mariae. 

Som en følge av artssoneringen i fjæra vil L . 
mariae legge sine, ofte nyreformete, eggklumper 
på sagtang, mens L. obtusata legger sine mer 
eller mindre runde eggmasser på andre brunal
ger eller også direkte på stein. 

KONKLUSJON 

I Nord-Europa har a ltså antall strandsneglearter 
økt med fire , men det er ikke meget vi vet om de 
«nye» artenes forek omst og levevis langs nor
skekysten. Littorina mariae og L. obtusata s.str. 
er registrert blant annet ut fra museumsmateri
a le , langs hele kysten fra Oslofjorden til Tromsø. 
uL. saxatilis)) bestå r i nord-europeiske farvann 
av minst fire arter: L. arcana, L. neg/ecta , L. nig
rolineata og L. rudis. Av disse fire er arcana, 
neglecta og rudis funnet i Oslofjorden og i 
Trondheimsfjorden , og det er vel sannsynlig at 
de også forekommer andre steder langs kysten. 
L. nigrolineata er som tidligere nevnt ennå ikke 
påvist i Norge. Artenes forek omst i Trondheims
fjorden er blitt nøyere studert av van Marion 
(u publ.). 
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