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Abstract

Understanding the distribution of freshwater molluscs is important from many perspectives.

Bivalves and gastropods play vital roles in many freshwater environments as detritivores and

as filter feeders, bridging the gap between dead and living organisms in the food chain and

cleansing the ecosystems they are a part of. Due to the immobile nature of both bivalves and

gastropods they are reliant on other more mobile organisms to spread their offspring to new

ecosystems. In the hopes of better understanding this vital part of these organisms’ life-cycles

we have conducted an inventory study of an area of constructed wetlands within the Stjärnarp

area in Halland, Sweden. The study examined three distinct kinds of freshwater environments

represented within the Stjärnarp area with the aim to highlight the differences in the mollusc

populations present in these from the viewpoints of quantity and species diversity. The study

found that there were notable differences between the examined environments on both fronts.

Furthermore, with the area in mind, it is also hypothesized that waterfowl have played and

may continue to play a vital role in the spreading of freshwater molluscs in and around the

Stjärnarp area.
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Inledning

Bakgrund

Spridningen av sötvattensmollusker mellan olika vattenmassor är i nuläget en ömsom

välkänd ömsom oklar fas i djurens reproduktionsbiologi. Spridningen av exempelvis arterna i

den informella gruppen stormusslor är väl studerad, men forskning angående resterande

svenska sötvattensmolluskarter saknas i stort även om rikligt med teorier kring arterna finns.

En djupare förståelse av dessa organismers livscykel är intressant med tanke på de biologiska

funktioner som organismerna i fråga fyller i ekosystemen som de är en del av. Att kartlägga

och säkerställa den biologiska mångfalden är en central del av visionen i projektet

Goodstream, lett av Hushållningssällskapet Halland, som bland annat innefattar

Stjärnarpsområdet. Projektet strävar också efter att minska den negativa effekt jordbruk kan

ha på närmiljön genom exempelvis habitatförstöring och näringsläckage i hopp om att skapa

ett jordbruk som är både ekologiskt och ekonomiskt effektivt.

Syfte

Syftet med denna undersökning är att undersöka beståndet sötvattensmollusker (snäckor och

sniglar) i tre olika våtmarksmiljöer (anlagd våtmark, groddamm, integrerad skyddszon) på

uppdrag av Hushållningssällskapet Halland. Med datan i åtanke kommer även potentiella

spridningsvektorer att diskuteras.

Frågeställningar

● Hur skiljer sig beståndet sötvattensmollusker kvantitativt i diverse våtmarksmiljöer?

● Vilka potentiella spridningsvägar finns för sötvattensmollusker mellan vattenmassor?

● Hur skiljer sig artsammansättningen i bestånden sötvattensmollusker i diverse

våtmarksmiljöer?

Avgränsningar

Endast arter tillhörande Bivalvia (snäckor) och Gastropoda (sniglar) undersöks. Skillnader

inom lokaler av samma områdestyp kommer inte att diskuteras även om de är åtskilda i

resultatet.
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Teori

Stammen Mollusca

Blötdjuren, arter i stammen Mollusca, omfattar bland annat klasserna urmollusker

(Monoplacophora), maskmollusker (Aplacophora), ledsnäckor (Polyplacophora), snäckor

(Gastropoda), musslor (Bivalvia), tandsnäckor (Scaphopoda) samt bläckfiskar (Cephalopoda)

(Nationalencyklopedin, u.å.). Tillsammans med insekterna och ryggradsdjuren utgör

stammen en av de mest mångfaldiga grenarna på det fylogenetiska trädet, med mellan

100,000 och 150,000 beskrivna arter. Stammen kännetecknas även av sin strukturella och

ekologiska varians, vilket förmodligen är en huvudsaklig faktor i stammens breda geografiska

spridning (Slavini-Plawen, 2021). Trots de stora fenotypiska skillnaderna bland molluskerna

så finns det generella drag som delas av de flesta arter. Hos blötdjuren utgörs kroppen av ett

huvud, fot, tarm och mantel, även om deras specialiserade funktioner varierar (Utforsk

Enningdalselva, 2014).

Stammen Gastropoda är den artrikaste gruppen i sitt fylum (Solem, 2020). Taxonet kan delas

in i grupperna snäckor, vilka innefattar de arter som bär skal, och sniglar, hos vilka skalen

genom den evolutionära processen reducerats till en intern struktur eller saknas helt. Många

arter livnär sig på dött organiskt material, andra är herbivorer, somliga är predatorer, och ett

få antal arter lever som parasiter. Gastropoderna fyller en mängd olika nischer i ekosystemen

de är en del av, där skalen eller avsaknaden av dem spelar in (Solem, 2020). Arter med skal

har exempelvis en förbättrad förmåga att bevara vätska och skydda sig, men är mindre rörliga

och mer beroende av kalk och därför mer utsatta för exempelvis försurning än skallösa arter

(Lundin Stöt, 2019).

Gastropodernas uråldriga relation till vattnet gör sig påmind på flera vis, som exempelvis

genom speciella organ vars uppgift är att lagra vatten, att landlevande arter går i dvala under

speciellt torra perioder och i organismernas tidigaste livsstadier (Solem, 2020). Hos ett antal

primitiva grupper sker den sexuella befruktningen i vattnet, men i majoriteten av arterna sker

parningen med hjälp av kopulationsorgan varefter de befruktade äggen ofta deponeras i en

äggkapsel (Ahlberg & Warén, u.å.). De nybildade individerna utvecklas efter en tid till så

kallade veligerlarver. Stadiet är viktigt med avseende på artens spridning då gastropoden

under denna tid lever pelagiskt. Efter en tid kommer djuret antingen överge eller resorbera

sina simorgan och övergå till ett markbundet liv (Ahlberg & Warén, u.å.).
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Stammen Bivalvia, i vardagligt tal kallad musslor, kännetecknas av ett tvådelat skal och

avsaknaden av huvud och radula (Morton, 2020). Majoriteten av arterna i stammen livnär sig

på mikroorganismer som filtreras ut ur vattnet vilket är det som möjliggjort

tillbakabildningen av tidigare nämnda organ. Merparten av beskrivna musselarter är marina

och förekommer på så gott som alla djup och substrat i de marina ekosystemen, men ett antal

arter lever delvis eller endast i sötvatten (Morton, 2020). I Sverige förekommer ett trettiotal

sötvattensmusselarter (Diemer, 2017). De flesta arterna tillhör släktena klotmusslor

(Sphaerium) och ärtmusslor (Pisidium), vilka är förhållandevis små till skillnad från arter

tillhörande den informella grupperingen stormusslor. Till stormusslorna räknas cirka tio av

Sveriges sötvattensmusselarter (Diemer, 2017).

Ett antal musselfamiljer, de tillhörande gruppen Unionacea vilka alla är stormusslor, sprider

sig via en parasitisk relation med diverse fiskarter (Nationalencyklopedin, u.å). Relationen

inleds genom att honmusslan lockar till sig fiskar, varefter larverna släpps ut. Dessa

mussellarver skiljer sig från andra musselarter och kallas glochidielarver. Hos dessa arter

sker befruktningen av könscellerna i honmusslan, i vilken larverna bildas. När fisken närmar

sig hamnar den i ett moln av dessa glochidier. Detta resulterar i en infektion. Glochidierna

fäster sig i fiskens gälar, i vilka de stannar. Detta parasitiska stadie är olika långt för olika

musselarter och slutar då glochidierna utvecklats till en juvenil mussla, varefter de lämnar

värdorganismen och livnär sig genom att filtrera och rena vatten och genom detta bidra med

en betydande ekosystemtjänst (Wengström, 2009).

Detta parasitiska stadie förekommer inte hos alla musselarter (Illustrerad vetenskap, 2015).

Majoriteten av musselarter sprider sig genom att släppa ut könsceller fritt i vattnet där

befruktningen sedan sker. De nybildade zygoterna vidareutvecklas och kläcks sedan efter en

tid som fritt simmande larver. Larverna följer i detta fall med strömmar i vattnet och fäster sig

efter en tid på stenar och i bottensediment istället för att förlita sig på en värdorganism. Här

förankrar de sig och utvecklas till musslor (Salvini-Plawen, 2021).

Våtmarker

Våtmarker är områden där marken befinner sig under vatten en betydande del av året

(Naturvårdsverket, u.å.). Våtmarker är viktiga inom Sveriges miljö. De är en av de mest

artrika biotoperna och bidrar stort till Sveriges biologiska mångfald. De spelar också stor roll
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för motverkan av global uppvärmning och miljöförstöring då våtmarker bland annat renar

luften genom att binda koldioxid (Naturvårdsverket, u.å.).

Enligt J. Strand (personlig kommunikation, 13 oktober 2021) är Stjärnarps våtmarker

anlagda. De anlades och färdigställdes 2017 av Hushållningssällskapet i Halland. Syftet med

våtmarken är bland annat att gynna biologisk mångfald, att förbättra den vattenhållande

förmågan i landskapet, minska övergödning samt bidra till rekreation.

Diverse vattenfåglar förväntas också landa i området med tanke på miljötypen enligt J. Strand

(personlig kommunikation, 13 oktober 2021). Arterna som förväntas besöka området är först

och främst andfåglar. Vattenfåglarna förväntas även föredra att landa i större vattenmassor.

Spridningsvektorer

Forskning har visat på att mollusker kan spridas via en rad olika vektorer (Kappes & Haase,

2012). En viktig spridningsvektor är vattenfåglar, på vilka molluskerna har möjligheten att

fästa sig tack vare sin speciella levnadsbiologi. Luftburen spridning av sötvattensmollusker

kan även ske via fästning på andra luftburna organismer som exempelvis större insekter.

Befästning på fåglar ökar drastiskt spridningsradien hos molluskerna och är ett exempel på en

så kallad biotisk spridningsvektor (Kappes & Haase, 2012). Mollusker kan också

transporteras via antropogen påverkan, som till exempel förflyttning av bottensediment. Detta

är, likt fästningen på luftburna organismer, ett exempel på så kallad extern transport men är

en abiotisk spridningsvektor. Extern transport är den transport som förväntas ha störst

påverkan på spridningen av molluskerna över större sträckor. Exemplet med vattenfåglar sker

genom att mollusker fäster på fågelns fjäderdräkt eller på fågelns fötter. Det har följaktligen

iakttagits att områden med större bestånd fåglar också har större spridning av mollusker

(Kappes & Haase, 2012).

Vattenmassor som dessa är även stora födokällor för dessa fåglar (Finlands viltcentral, u.å.).

Andfåglar livnär sig mestadels på diverse vattenväxter, gräs och säd. Ungfåglarna kan också

livnära sig på insekter. Det är även känt att många fågelarter har mollusker som födokälla,

även om ytterst få fågelarter förlitar sig på mollusker som huvudsaklig födokälla (Simonovà,

2016). Även mollusker som populerar grunt vatten kan förväntas komma i kontakt med

terrestriella spridningsvektorer (Kappes & Haase, 2011). I linje med detta finns även

forskning som tyder på att fåglar kan spela en betydande roll i den geografiska spridningen av

vissa molluskarter tack vare sin kost. I studien i fråga påvisas det att den terrestriella
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snigelarten Tornatellides boeningi har en chans att överleva matspjälkningssystemet hos den

Japanska glasögonfågeln (Zosterops japonicus) samt hos den Japanska bulbylen (Hypsipetes

amaurotis) (14,3% respektive 16,4%) (Wada et al., 2011). Något som studien också tar upp är

den Japanska glasögonfåglens roll i den geografiska spridningen av T. boeningi (Wada et al.,

2011). Slutsatsen som drogs utifrån studien var att fåglars predation av terrestriella sniglar har

en positiv påverkan på den geografiska spridningen av den undersökta singelarten. Detta är

ett exempel på intern transport.

Andra studier har genomförts i syfte att undersöka samma hypotes. En studie författad av

Simonovà et al. (2016) kom likt studien författad av Wada et al. (2011) fram till att individer

tillhörande diverse mindre terrestriella snigelarter kan passera genom matspjälkningssystemet

hos en grupp undersökta fågelarter (Turdidae: Turdus merula; Sturnidae: Sturnus vulgaris;

Corvidae: Corvus corax, C. frugilegus, C. corone, C. monedula, Garrulus glandarius och

Pica pica). Resultatet av denna studien visade att cirka 1,3% av individer överlevde förtäring

(Simonovà et al., 2016).

De svenska molluskarterna

De svenska sötvattensmolluskerna omfatter i dagens läge totalt 85 arter, varav 53 av dessa

tillhör klassen Gastropoda och 32 klassen Bivalvia (von Proschwitz, 2001a).

Artuppfattningen och släktskapet mellan dessa arter har dock historiskt sett varierat, till stora

delar tack vare att genomgående modern bestämningslitteratur saknas. Eftersom detta är fallet

kommer de trivialnamn som givits av Ted von Proschwitz (2001a) och den systematiska och

taxonomiska tolkningen som angetts i CLECOM (Checklist of European Continental

Mollusca) att följas i detta arbete. Nedan beskrivs tre familjer under stammen Mollusca som

är nämnvärda med den undersökta miljön i åtanke.

Klotmusslor (Sphaeriidae)

Familjen klotmusslor (stam Mollusca; klass Bivalvia; överordning Heterodonta; ordning

Veneroida; överfamilj Sphaerioidea; familj Sphaeriidae) innefattar majoriteten av Sveriges

sötvattensmusslor med sina 24 arter (von Proschwitz, 2001b). Globalt sett räknas mer än 220

arter till familjen Sphaeriidae och familjen förekommer på alla kontinenter förutom Antarktis

(Rassam et al., 2021). Individerna varierar från storlekar på cirka två millimeter upp till 25

millimeter och är därför bland de minsta inom sin klass. Arterna spelar ofta en betydande roll
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i de bentiska ekosystem som de tillhör i sjöar, floder, strömmar och efemära vattenmassor

som exempelvis födokälla, mellansteg i fosforns kretslopp och som indikatorart gällande

ekosystemens hälsa och trofiska status. Arternas skal uppvisar dessutom en stor intraspecifik

varians och bland annat tack vare detta samt att arterna i sig oftast är svåra att urskilja så är

Sphaeriidaes taxonomiska status fortfarande kontroversiell (Rassam et al., 2021). Enligt den

tolkning som har gjorts i CLECOM angående arter förekommande i svenska vatten tillhör

släktena Sphaerium (klotmusslor), Pisidium (ärtmusslor) och Musculium (huvmusslor) till

familjen Sphaeriidae (von Proschwitz, 2001b).

Figur 1: Modifierad från Wiese, V. (2006). Allmän klotmussla (Sphaerium corneum) [Fotografi]. CC BY-SA 2.5.

Posthornssnäckor (Planorbidae)

Familjen posthornssnäckor (Stam Mollusca; klass Gastropoda; underklass Orthogastropoda;

överordning Heterobranchia; ordning Hygrophila; underordning Basommatophora;

överfamilj Planorboidea; familj Planorbidae) innefattar 20 arter av de svenska

sötvattenssnäckorna och så många som 150 till 250 arter globalt beroende på taxonomisk

tolkning (SLU Artdatabanken, u.å.a). Familjen utgörs i sin tur av underfamiljerna Bulininae,

till vilken bland andra släktet Planorbarius som i Sverige endast representeras av arten

posthornssnäcka (Planorbarius corneus), och Planorbinae, till vilken bland andra släktena

Anisus och Planorbis räknas (von Proschwitz, 2001c). Posthornssnäckorna har vanligtvis ett

skivformat skal. Dessa arter föredrar vegetationsrika och lugna vatten. Även arter med

koniska och spetsiga skal förekommer, såsom de tillhörande släktet Ancylus, vilka föredrar

strömmande eller vågexponerade platser (SLU Artdatabanken, u.å.a). Familjen Planorbidae

skiljer sig från andra vattenlevande snäckor genom avsaknaden av gälar och lagrar istället

vatten i mantelhålan, men också från andra lungsnäckor genom att deras blod innehåller det

järnbaserade hemoglobin istället för det kopparbaserade hemocyanin. Som resultat av detta

kan posthornssnäckorna andas syre mer effektivt än andra snäckor. Hemoglobinet är även det

som ger individerna sin karaktäristiska rödaktiga färg (SLU Artdatabanken, u.å.a).
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Figur 2: Från Zell, H. (2019). Allmän skivsnäcka (Planorbis planorbis) [Fotografi]. CC BY-SA 2.5.

Dammsnäckor (Lymnaeidae)

Familjen dammsnäckor (Stam Mollusca; klass Gastropoda; underklass Orthogastropoda;

överordning Heterobranchia; ordning Hygrophila; underordning Basommatophora;

överfamilj Lymnaeoidea; familj Lymnaeidae) utgörs i Sverige av elva arter, varav tio är

inhemska och en införd i växthus (SLU Artdatabanken, u.å.b). Likt många andra besläktade

taxon är familjens taxonomiska och nomenklatoriska status inte avslutad och därför saknas en

exakt siffra på antalet arter som ingår i familjen, men enligt rådande konsensus innefattar

familjen i alla fall ett flertal hundra arter med en geografisk spridning i alla världsdelar utom

Antarktis. De svenska dammsnäckorna kan enligt den tolkning som gjorts av CLECOM delas

upp i sju släkten: Galba, Stagnicola, Omphiscola, Radix, Myxas, Lymnaea och

Pseudosuccinea (von Proschwitz, 2001c). Snäckorna är stora till medelstora relativt till andra

sötvattenssnäckor och har en brun eller brungul skalfärg. Organismerna livnär sig

huvudsakligen av alger och annan vattenvegetation, men även av slam, detritus och andra

döda organismer (SLU Artdatabanken, u.å.b). Dammsnäckorna agerar även som mellanvärd

för parasitiska sugmaskar tillhörande släktet Fasciola (leverflundror), vilka orsakar

sjukdomstillståndet fasciolosis hos däggdjur (Mas-Coma et al., 2022).

Figur 3: Från Welter-Schultes, F. (2006). Stor dammsnäcka (Lymnaea stagnalis) [Fotografi]. CC BY-SA 2.5.
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Metod

Inventeringen i samtliga vattenmassor utgick ifrån en och samma metodik. I varje lokal togs

totalt fem håvtag vilka individuellt överfördes till vannor. Innehållet av musslor respektive

snäckor i håvtaget uppskattades sedan genom räkning av antalet fångade individer.

Håvtagen i sig utfördes även enligt en så standardiserad modell som möjligt för att reducera

antalet variabler som spelade in i antalet påträffade individer. Undersökningen gjordes för att

approximera storleksgraden av mängden individer tillhörande de undersökta

organismgrupperna. Variablerna som togs hänsyn till samt åtgärderna som vidtogs i hopp om

att minimera dess påverkan på resultatet var följande:

● Avsökt areal per håvtag; rörelsen som genomfördes med håven följde samma

“Z”-form vid upprepade försök.

● Mängd vegetation vid undersökningsplatsen; håvtagen placerades på platser med

jämförbar mängd vegetation relativt till varandra.

● Vattendjup vid undersökningsplatsen; håvtagen placerades på platser med jämförbart

vattendjup relativt till varandra.

● Mängd sediment per håvtag; håvtagen genomfördes enligt den standardiserade

“Z”-formade tekniken i konjunktion med ett jämförbart vattendjup.

● Individuella håvtags påverkan på varandra; håvtagen togs med så stor geografisk

spridning inom lokalen som möjligt. Dessutom hälldes det undersökta innehållet

tillbaka där håvtaget i fråga genomfördes.
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Resultat

Närmiljön

Det undersökta området i Stjärnarp räknas till biotopen våtmark. Det finns ett antal olika

vattenmassor i området vilka är utmarkerade nedan (se figur 4) som kan sammanfattas under

typerna anlagd våtmark (Constructed wetlands), integrerad skyddszon (Integrated buffer

zone) och groddamm (Amphibian pond). Notera att vattenmassorna 2D respektive 3D har

grävts ihop sedan bilden togs och därför kommer benämnas som 2D/3D framöver.

Figur 4: Från Strand, J. (2020). Stjärnarps våtmarker [Överblicksbild från Google Maps med tillagd

information]. Personlig kommunikation.

Den omgivande miljön är en blandning av kulturlandskap och blandskog. Den anlagda

våtmarken är omgiven av betesmark där boskapsdjur vandrar fritt.
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Inventeringsresultat

Tabell 1: Antal individer funna i vattenmassorna 1D och 2D/3D uppdelade i organismgrupp och håvtag.

Lokal Organismtyp Håvtag 1 Håvtag 2 Håvtag 3 Håvtag 4 Håvtag 5

Anlagd
våtmark
1D

Musslor 21 6 14 5 9

Snäckor 20 13 15 65 16

Anlagd
våtmark
2D/3D

Musslor 2 2 3 0 3

Snäckor 8 14 12 25 38

Den totala mängden påträffade musslor respektive snäckor i lokalerna 1D och 2D/3D

(anlagda våtmarker) var 65 stycken respektive 226 stycken. Medelvärdet av musslor var 6,50

st per håvtag med en standardavvikelse på cirka 6,18. Medelvärdet av snäckor var 22,60 st

per håvtag med en standardavvikelse på cirka 16,25.

Tabell 2: Antal individer funna i vattenmassorna 10D, 11D och 12D uppdelade i organismgrupp och håvtag.

Lokal Organismtyp Håvtag 1 Håvtag 2 Håvtag 3 Håvtag 4 Håvtag 5

Integrerad
skyddszon
10D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 1 0

Integrerad
skyddszon
11D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 0 0

Integrerad
skyddszon
12D

Musslor 1 0 0 0 0

Snäckor 2 0 0 8 9

Den totala mängden påträffade musslor respektive snäckor i lokalerna 10D, 11D och 12D

(integrerade skyddszoner) var 1 styck respektive 20 stycken. Medelvärdet av musslor var

cirka 0,07 st per håvtag med en standardavvikelse på cirka 0,25. Medelvärdet av snäckor var

cirka 1,33 st per håvtag med en standardavvikelse på cirka 2,87.
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Tabell 3: Antal individer funna i vattenmassorna 20D, 21D, 22D, 23D, 25D och 26D uppdelade i
organismgrupp och håvtag.

Lokal Organismtyp Håvtag 1 Håvtag 2 Håvtag 3 Håvtag 4 Håvtag 5

Groddamm
20D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 0 0

Groddamm
21D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 0 0

Groddamm
22D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 0 0

Groddamm
25D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 1 0 0 0 0

Groddamm
26D

Musslor 0 0 0 0 0

Snäckor 0 0 0 0 0

Den totala mängden påträffade musslor respektive snäckor i lokalerna 20D, 21D, 22D, 25D

och 26D (groddammar) var 0 st respektive 1 st. Medelvärdet av musslor var 0 st per håvtag

med en standardavvikelse på 0. Medelvärdet av snäckor var 0,04 st per håvtag med en

standardavvikelse på cirka 0,20.

Påträffade arter

Alla påträffade musslor tillhörde en jämförbar fenotyp som kan sammanfattas som följande:

cirka 1-4 millimeter i diameter; platt, cirka >1-1 millimeter i höjd; cirkulär form; gul-brun

skalfärg. Enligt den artbestämning som gjordes i fält så förväntas påträffade musslor att

tillhöra arter från två potentiella släkten: ärtmusslor (Pisidium) och klotmusslor (Sphaerium).

Individer tillhörande denna fenotyp påträffades i miljötyperna anlagd våtmark och integrerad

skyddszon.

De påträffade snäckorna tillhörde en av två fenotyper. Den första kan sammanfattas som

följande: cirka 3-5 millimeter i diameter; platt, cirka 1-1,5 millimeter i höjd; skivformat

cirkulärt skal med vindling i ett plan; röd-brun skalfärg. Individer med denna fenotyp
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förväntas tillhöra släktena skivsnäckor (Planorbis & Anisus), och påträffades i miljötyperna

anlagd våtmark och i en mindre utsträckning integrerad skyddszon.

Den andra fenotypen kan sammanfattas som följande: cirka 4-6 millimeter i diameter; cirka

6-10 millimeter i höjd; högrest skal; gul-brun skalfärg. Individer med denna fenotyp

förväntas tillhöra släktena dammsnäckor (Lymnaea) och sumpdammsnäckor (Stagnicola),

och påträffades endast i miljötypen integrerad skyddszon.
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Diskussion och analys
En central del av undersökningen som genomförts var skillnaderna mellan lokaltypernas

molluskbestånd som presenterades i resultatet. Skillnaderna mellan lokaltyperna som

framkom under denna undersökning kommer att diskuteras utifrån två synvinklar, vilka är

representerade i rapportens frågeställning; de kvantitativa skillnaderna som påträffades och

skillnaderna i lokaltypernas artbestånd. Tabell 1 är en sammanställning av

inventeringsresultaten i de anlagda våtmarkerna. Dessa uppvisade överlägset störst

molluskbestånd kvantitativt, följt av de integrerade skyddszonerna (tabell 2) och slutligen

groddammarna (tabell 3), vilka uppvisade det minsta kvantitativa molluskbeståndet. Troligen

ligger det ett antal bakomliggande faktorer i respektive miljötyper till grund för beståndets

struktur, av vilka den stora majoriteten inte kommer att diskuteras i detalj. Detta är antingen

eftersom de ligger utanför undersökningens fokus eller att tillräcklig information om de

specifika omständigheterna i de undersökta områdena saknas för att kunna dra några

slutsatser.

Följaktligen bör även diskussionen angående de faktorerna som potentiellt påverkar

molluskbestånden delas in i två delar, där den första är de faktorer som kan inhibera eller

facilitera den redan etablerade populationens mångfald. Till denna kategori tillskrivs

exempelvis de specifika miljökrav som molluskerna har, som tillgängligt kalk och stabila

pH-värden, och mer generella krav som tillgången på föda och livsutrymme. Denna kategori

är även den som är mest svårdiskuterad tack vare det dataunderlag som skulle krävas för att

dra konklusiva slutsatser om individuella faktorers påverkan. Dataunderlaget som fanns

tillgängligt angående de faktorer som har en inverkan på bestånden samt graden av inverkan

de har är i denna undersökningen bristfälligt. Därför kommer dessa som tidigare nämnt inte

diskuteras på någon djupare nivå, även om de med allra största sannolikhet spelar en

betydande roll i beståndens utformning, speciellt från en kvantitativ synvinkel.

Den andra kategorin är de faktorer som gett upphov till beståndens uppkomst. Dessa togs upp

i teoridelen genom begreppen abiotiska och biotiska spridningsvektorer. Med den forskning

som finns tillgänglig angående spridningen av andra molluskarter och lokaler som underlag

anser vi det vara mest troligt att biotiska spridningsvektorer, i synnerhet extern transport via

fåglar, men även potentiellt via vatteninsekter är den spridningsvektor som varit den största

bidragande anledningen till introduceringen av sötvattensmollusker i Stjärnarp. Denna

uppfattningen går även i linje med det som framkommit i undersökningens resultat, och är
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vår förklaring till skillnaden i molluskbestånden som påträffades i specifikt groddammarna

och de andra miljötyperna. Eftersom inga fåglar förväntas landa i groddammarna så

försvinner en viktig potentiell spridningsvektor, vilket kan vara en förklaring till varför

praktiskt taget inga mollusker påträffades i groddammarna. Denna teorin utesluter däremot

inte helt spridningen via andra vektororganismer som besöker groddammarna såsom större

vatteninsekter, vilka noterades i groddammarna under inventeringen vid flera tillfällen.

Betydelsen av detta är en av två saker - antingen spelar den gruppen organismer som besöker

groddammarna en relativt liten roll som spridningsvektorer för sötvattensmollusker eller så

finns det andra inbördes faktorer som gör groddammarna till opassande lokaler för

sötvattensmollusker och som hindrar ett potentiellt bofast bestånd från att bildas oavsett

närvaron av vektororganismer.

Ett annat teoretiskt ursprung för molluskpopulationerna är via en annan antropogen

spridningsvektor. Eftersom det undersökta våtmarksområdet är anlagt så finns möjligheten att

individer som i dagens läge har etablerat bofasta populationer introducerades via material

som tillkom under områdets konstruktion.

Följaktligen bör även artsammansättningen i vattenmassorna diskuteras utifrån samma led.

Resultatet av inventeringen visade enligt vår uppfattning på en relativt homogen

artuppsättning, där alla påträffade musslorna kunde sammanfattas i en fenotyp och påträffade

snäckor i två fenotyper. En potentiell förklaring till detta fann vi åter igen i de

spridningsvägarna som molluskerna kan ha tagit, och vilka vattenmassor som utbytet av

molluskerna sker mellan. De undersökta systemen är till synes relativt isolerade från varandra

och andra system utanför det undersökta området. Detta antas eftersom ett flertal potentiella

spridningsvektorer som exempelvis fiskar, strömmar och båtar med allra största sannolikhet

saknas tack vare områdets geografi. Därför kan det antas att mollusker införs till dessa system

från andra system utanför Stjärnarpsområdet med en lägre frekvens än system som

karaktäriseras av mer tillåtande geografi. Om detta är fallet kan den relativt homogena

artuppsättningen förklaras med att de olika lokalerna inom Stjärnarpsområdet har ett större

utbyte av mollusker relativt till det utbyte som sker mellan Stjärnarps lokaler och externa

lokaler, och att ett antal redan bofasta arter därför överrepresenteras. Alternativt kan

resultaten åter igen bero på inbördes faktorer i miljötyperna som gynnar vissa arter mer än

andra och att de gynnade arterna därför av den anledningen har en så pass stor representation

i resultatet. Detta kan också vara förklaringen till att snäckor ur fenotyp två endast påträffades

i en viss miljötyp, integrerad skyddszon, och att snäckorna ur fenotyp ett var
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underrepresenterade i samma miljötyp i jämförelse med representationen i miljötypen anlagd

våtmark.

Eftersom uppdelningen som gjorts i detta arbetet endast är baserad på en uppskattning av

arternas fenotypiska drag som gjordes i fält med stöd av bestämningslitteratur så finns det en

viss grad av osäkerhet bakom den taxonomiska legitimiteten av dessa grupper. Detta kommer

att diskuteras nedan, och därför är de tidigare diskuterade slutsatserna angående

organismernas taxonomiska tillhörighet och implikationerna av dessa endast spekulativa.

Felkällor

Ett antal av de felkällor som uppkommit under arbetets gång härstammar från avsaknaden av

erfarenhet inom ämnet. Denna avsaknad har troligen haft en effekt på datainsamlingen och

majoriteten av de felkällor som antas finnas i undersökningen förväntas ha uppkommit som

ett resultat av detta. De felkällor som antas finnas har i sin tur en påverkan på det

dataunderlag som använts för att undersökningens slutsatser. Det är därför viktigt att dessa

misstag i undersökningens utförande presenteras. De brister som antas finnas i utförandet av

inventeringen som gjorts förväntas ha störst påverkan på resultatets kvantitativa del.

I tabell 1-3 presenteras den data som inventeringen gav. Standardavvikelsen som ges för

musselbeståndet i de anlagda våtmarkerna (lokalerna 1D & 2D/3D) är uppseendeväckande

när den placeras i relation med antalet musslor som hittades. Standardavvikelsen 16,25 är

med medelvärdet 22,60 i åtanke mycket hög. Detta avspeglas i distributionen av de snäckor

som hittades, som bäst kan beskrivas som splittrad.

Att standardavvikelsen är hög kan i vår mening bero på två olika saker. För det första kan det

vara fallet att den insamlade datan representerar den faktiska situationen i de undersökta

lokalerna trots den stora variansen mellan individuella håvtag. Även om det må vara

osannolikt med tanke på metodikens mål kan individer ha varit samlade på specifika platser

och saknats på andra, vilket i sin tur hade gett upphov till de uppmätta resultaten. För det

andra kan den stora standardavvikelsen också vara ett resultat av ett bristande praktiskt

utförande, där håvtagen som togs inte var helt uniforma. Vilket av dessa alternativ som bäst

speglar denna undersökning är omöjligt att säga utan ett betydligt större underlag av data.

Med fler håvtag utspridda över hela lokalen och fler undersökningar som kunde jämföras

med denna så hade bilden av molluskpopulationerna blivit tydligare och mer representativ för

miljötypen som undersöktes.

17



Ett antaget praktiskt fel kan ses i tabell 3, groddamm 25D, håvtag 1. Detta håvtag är det enda

håvtag där det hittats en mollusk i en lokal av denna miljötyp (groddamm). Håvtaget var

också det första som togs efter en tidigare håvning i en betydligt molluskrikare lokal; lokal

2/3D. Av de många håvtag som togs i groddammarna var det bara i detta håvtag som en

individ påträffades. Därför drar vi slutsatsen att individen i fråga troligen inte var inhemsk,

och att den mest sannolika förklaringen är att en mollusk från en tidigare undersökt lokal har

funnits kvar i håven då håvtaget togs. Denna slutsatsen dras utifrån de konstateranden som

gjorts tidigare i resultatet angående groddammarnas förmåga att bilda bofasta

molluskpopulationer och den statistiska orimligheten i att endast en individ skulle påträffas i

alla undersökta groddammar.

En annan potentiell felkälla specifik för undersökningens metod har att göra med de

påträffade arterna. Som sagt så påträffades en relativt homogen skara individer i hela

Stjärnarpsområdet, och en förklaring till detta kan vara en effekt av metodens standardiserade

karaktär. Tack vare att varje håvtag togs enligt så lika omständigheter som möjligt blev en

viss intraspecifik miljötyp inom lokalerna nästan uteslutande undersökt. Med detta i åtanke

bör försiktighet vidtas om resultaten från denna undersökning ska tolkas som representativa

för hela miljötypen, då det inte är säkert om detta är fallet. Dessutom så är ett flertal

musselfamiljer, som exempelvis familjen Sphaeriidae (klotmusslor), väl kända för att vara

svåra att artbestämma på grund av arternas storlek och snarlika utseende. Detta tillsammans

med vår brist på erfarenhet inom området är anledningen till att de artbestämningar som

gjorts har potentialen att vara felaktiga och inte bestämts på djupare nivå än släkttillhörighet.

Därför kan de undersökta lokalerna i själva verket innehålla en större artrikedom än vad som

uppkommit i den här undersökningen.
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