Sveriges

Stormusslor
Flat dammussla
(Pseudanodonta complanata)
hotkategori: NT (nära hotad).
Globalt klassad som VU, sårbar (IUCN Red List).

Äkta målarmussla

Allmän dammussla

(Unio pictorum)

(Anodonta anatina; synonym A. piscinalis)

hotkategori: hotkategori NT
(nära hotad) nationellt.
Globalt klassad som LC,
livskraftig (IUCN Red List).

hotkategori: hotkategori LC (livskraftig)
både nationellt och globalt (IUCN Red List).

Flodpärlmussla
(Margaritifera margaritifera)
hotkategori: EN (Starkt hotad),
både nationellt och globalt (IUCN Red List).
Upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv
Natura 2000. Fridlyst i Sverige.

Större dammussla

Tjockskalig
målarmussla

(Anodonta cygnea)
hotkategori: LC (livskraftig)
både nationellt och globalt (IUCN Red List).

(Unio crassus)
hotkategori: EN (starkt hotad),
både nationellt och globalt (IUCN Red List).
Upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv
Natura 2000. Fridlyst i Sverige.

Spetsig målarmussla
(Unio tumidus)

Åtta45, 2017

hotkategori: LC (livskraftig)
både nationellt och globalt (IUCN Red List).
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hotkategori:
EN (Starkt hotad
både nationellt
),
och globalt (IUCN
List). Upptagen
Red
i EU:s art- och
habitatdirektiv Natur
a 2000. Fridly
st i Sverige.

Utseende: Skalet
är avlångt, njurfo
gen platt (jämfö
rmigt och tämlir med tjockskalig
målarmussla)
mycket tjockt
samt
och tungt. Det
blir 10–15 centim
långt och 5–7,5
eter
centimeter högt.
Skalfärgen är
svart till svart-b
brunlåsvart. Låsap
paraten har endast
huvudtänder:
En i höger och
två i vänster skalha
Umbo (skalbucklan
lva.
) är ofta starkt
hos mycket unga
korroderad, utom
individer. Dessa
skador blir ofta
av inlagrat hornä
gula
mne.

Guide till Sveriges

Förväxlingsrisk:
Det kan förelig
ga en förväxlingsri
mellan flodpä
rlmussla och tjocks
sk
kalig målarmussla
främst i de sydsve
,
nska bestånden,
där båda artern
sällsynt kan föreko
a
mma tillsammans.
skaliga målarmussla
Hos
n kan skalets under den tjockvara markerat
kant ibland
insvängd. Det
får då en njurlik
och kan likna
form
flodpärlmusslans,
som
sig från genom
sin betydligt större det dock skiljer
partiet. Artski
omkrets i mittllnaden är mycke
t tydlig då det
låsapparatens
gäller
utseende.

Stormusslor

Biologi: Arten
lever i
vatten med bottna kalkfattiga och klara, rinnan
de
r av sand, grus
och sten. I sådana
miljöer kan popul
ationstätheterna
De befruktade
vara mycket stora.
äggen utvecklas
under cirka fem
veckor

Vandrarmussla

Kinesisk dammussla

(Dreissena polymorhpa)

(Sinanodonta woodiana)

Främmande och
invasiva arter som inte
beaktas i nationell eller
global rödlistning.

K Flodpärlmusslan
lever i klara,
rinnande vatten
med bottnar av
sand, grus och
sten. På
platser kan bestånd sådana
en vara stora
även om musslan
totalt sett är
hotad.

Flodpärlmusslan
s glochidielarver
lever som parasiter
på gälarna
hos lax och öring
(här öring).
Under en fortplan
tningsperiod
produceras 3–5
miljoner glochidielarver, men
undersökningar
har visat att endast
en av etthundra miljoner
larver utveckla
s
till en färdig mussla!
L

guide till sveri

ges stormusslo

Guide till Sveriges stormusslor med fakta om landets
alla sötvattenlevande musselarter finns att ladda hem på
www.havochvatten.se.

r

Trekantig
brackvattensmussla
(Mytilopsis leucophaeata)

Amerikansk trågmussla
(Rangia cuneata)

Produktion: Grön idé AB, 2017.
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på honans gälar
till små glochi
dielarver. En flodpä
musselhona produ
rlcerar under en
fortplantningsperio
3 - 5 miljoner
larver! Som värdfis
d
kar för glochidierna
fungerar lax och
öring. Det har
visats att i vatten
med dominans
drag
av lax är larver
na helt beroen
denna fiskart
de av
för sin utveck
ling. Det parasi
varar 8 - 10 månad
tiska stadiet
er. Det därpå
följande interst
stadiet (mella
itiella
n bottenpartik
larna) varar hos
musslan i flera
flodpärlår. Nästan ingent
ing är känt om
troligen mycke
detta,
t känsliga stadiu
m. Undersöknin
visat att endast
gar
en mussellarv
på etthundra miljon har
(1:100 000 000)
er
utvecklas till en
mussla! Flodp
musslan blir könsm
ärlogen vid 18 - 20
kan bli mycke
års ålder. Den
t gammal – den
äldsta funna indivi
var 280 år! Som
den
miljöarkiv har
arten visat sig
värdefull och
mycket
användbar. Analy
s av inlagrade
i skalen från gamla
ämnen
individer kan
ge information
förändringar i
miljön under
om
mer än 250 år.
Utbredning: Arten
förekommer urspru
Skåne till Lappl
ngligen från
and, men med
betydande utbred
luckor, speciellt
ningsi södra och östra
Sveriges jordbr
bygder och kalkri
ukska trakter.

