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Bestämningstabell för
sötvattenslevande stormusslor
1a. Skal snett utdraget; spetsvinkligt triangulärt;
umbo belägen i änden av det spetsiga partiet………………………………… 2
1b. Skal ej snett utdraget; ej spetsvinkligt triangulärt;
umbo belägen på skalets överkant……………………………………………… 4
2a. Skalets underkant rak; ett tandlikt utskott finns
på skalets insida nära umbo…………………………………………………… Trekantig brackvattensmussla
…………………………………………………………………… [Mytilopsis leucophaeata]
2b. Skalets underkant konkav;
tandlikt utskott saknas i skalet insida nära umbo…………………………… 3
3a. Skal med skarpt markerad köl; relativt smalt, bakände spetsig……………… Vandrarmussla
…………………………………………………………………… [Dreissena polymorpha]
3b. Skal med rundad kant utan markerad köl; relativt brett, bakände rundad…… Kvaggamussla
…………………………………………………………………… [Dreissena bugensis]
4a. Skal rundat, bukigt triangulärt; umbo i triangelns mitt……………………… 5
4b. Skal långsträckt, ej triangulärt; umbo förskjuten mot framändan…………… 7
5a. Skalyta slät……………………………………………………………………… Amerikansk trågmussla
…………………………………………………………………… [Rangia cuneata]
5b. Skalyta med markerade ribbor………………………………………………… 6
6a. Skalyta med grova, relativt glesa ribbor……………………………………… Grovribbad olivmussla
…………………………………………………………………… [Corbicula fluminea]
6b. Skalyta med fina, relativt täta ribbor………………………………………… Finribbad olivmussla
…………………………………………………………………… [Corbicula fluminalis]
7a. Skal relativt tjockt; låständer finns…………………………………………… 8
7b. Skal relativt tunt; låständer saknas…………………………………………… 11
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8a. Låsapparat med endast huvudtänder………………………………………… Flodpärlmussla
…………………………………………………………………… [Margaritifera margaritifera]

9a. Skal ungefär likartat rundat i bak- och framänden; huvudtänder kraftiga,
kilformade; de vänstra huvudtänderna separerade från varandra,
liggande på linje………………………………………………………………… Tjockskalig målarmussla
…………………………………………………………………… [Unio crassus]
9b. Skal med spetsigt utdragen bakände och rundad framände;
huvudtänder tunna eller måttligt kraftiga; de vänstra huvudtänderna
förbundna eller delvis täckande varandra……………………………………… 10
10a. Skalets underkant nästan rak, parallell med överkanten;
samtliga huvudtänder tunna; den bakre vänstra huvudtanden överlappande
till stor del den främre eller reducerad och då mycket mindre än den främre… Äkta målarmussla
…………………………………………………………………… [Unio pictorum]
10b. Skalets underkant bågformigt böjd, ej parallell med överkanten;
höger huvudtand tämligen kraftig, smalt kilformad;
bakre vänstra huvudtanden högre men oftast kortare än den främre
och föga överlappande denna………………………………………………… Spetsig målarmussla
…………………………………………………………………… [Unio tumidus]
11a. Skal starkt plattat; frampartiet påfallande lågt och kort; umbonalskulptur
i form av oregelbundna, snedställda upphöjningar…………………………… Flat dammussla
…………………………………………………………………… [Pseudanodonta complanata]
11b. Skal ej starkt plattat; frampartiet ej påfallande lågt och kort;
umbonalskulptur i form av långsträckta, vågiga åsar ………………………… 12
12a. Skal påfallande högt i förhållande till längden;
umbonalskulptur i form av kraftiga, grova, relativt glest liggande åsar……… Kinesisk dammussla
…………………………………………………………………… [Sinanodonta woodiana]
12b. Skal ej påfallande högt i förhållande till längden;
umbonalskulptur i form av fina, tunna åsar…………………………………… 13
13a. Skalets över- och underkanter tenderar till parallellitet;
umbonalskulpturen parallell med skalets tillväxtlinjer;
utströmningssifon smal med långa papiller; mjukdelar orange……………… Större dammussla
…………………………………………………………………… [Anodonta cygnea]
13b. Skalets över- och underkanter tenderar att divergera bakåt;
umbonalskulpturen snett överkorsande skalets tillväxtlinjer;
utströmningssifon bred med korta papiller; mjukdelar grå-grågula………… Allmän dammussla
…………………………………………………………………… [Anodonta anatina]
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