Två versioner
av samma art

KRABBSNÄCKOR

Krabbsnäckor och vågsnäckor är två ekotyper, alltså två 
varianter av samma art, anpassade till olika delar av s tranden.
Krabbsnäckorna är anpassade till områden med mycket krabbor
och vågsnäckorna till områden med starka vågkrafter. Där de
möts bildas hybrider. Dessa är inte anpassade för någon
av miljöerna och sorteras bort genom naturligt urval.
Av Johan Jarnestad & Anna Froster
KRABBSNÄCKOR

VÅGSNÄCKOR

Krabbsnäckor är
stora och robusta med tjockt skal
men relativt liten
mynning. De är blyga
och stannar helst
inuti skalet.

SVERIGE

VÅGSNÄCKOR
Vågsnäckor är små
och sköra med tunt
skal och relativt stor
mynning. De är pigga
på att komma ut ur
skalet och verkar
orädda.

ENGLAND

KLAPPERSTENSSTRAND

KLIPPSTRAND

SPANIEN

SAMMA UTVECKLING PÅ FLERA STÄLLEN
Även längre söderut i Europa finns
strandsnäckorna i två varianter,
krabbsnäckor och vågsnäckor.
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