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Sammanfattning 

Våtmarker är viktiga sötvattenssystem för biologisk mångfald och bidrar 

med ekosystemtjänster över hela världen, bland annat renande av vatten och 

lagring av kol. De har dock under sekler påverkats och förstörts för att bistå 

människans olika syften. Idag konstrueras nya våtmarker eller restaureras 

för att återskapa processer som samverkar med de ekosystem som ingår i 

landskapsbilden. Våtmarkers ekologiska status kan undersökas genom 

insamling av evertebrata indikatorarter. I dessa biotoper är ofta 

sötvattensmollusker som snäckor och musslor både vanligt förekommande 

och reagerar på miljöförändringar. De renar vattnen på föroreningar och 

lagrar toxiska ämnen i sina kroppar, vilket gör dem till bra kandidater för 

miljöövervakning. Snäckor och musslor hör idag till de mest hotade 

grupperna av organismer i limniska ekosystem, men inkluderas trots detta 

sällan i bevarandeplanering. I denna inventeringsstudie undersöktes 

förekomsten av snäckor och musslor i anlagda våtmarker av olika 

ålderskategorier. Studien genomfördes i samarbete med 

Hushållningssällskapet i Halland och syftar bland annat till att tillföra 

utökad kännedom om snäckor och musslors artsammansättning i 

Trönningeåns avrinningsområde. Målsättningen är att resultaten ska komma 

till användning för framtida studier som inriktar sig på våtmarkers 

ekologiska status i allmänhet och framförallt snäckor och musslors roller i 

dessa. 

Nyckelord: inventering, snäckor, musslor, mollusker, blötdjur, Gastropoda, 

Bivalvia, Mollusca, våtmarker, anlagda, artificiella, konstruerade, limniska, 

ekosystem, sötvatten, succession, biologi, ekologi, jordbruksmark, 

biodiversitet, märgelgrav  



3 

 

Abstract 

Wetlands are limnic ecosystems that greatly benefit biodiversity and provide 

ecosystem services like water purification and carbon sequestration across 

the globe. However, they have for centuries suffered disturbances and 

intentionally been altered to make way for anthropogenic activity. In recent 

times many wetlands are being restored and new ones are constructed in an 

effort to recreate the former dynamic between wetlands and the surrounding 

landscape and its ecosystems. The ecological status of wetlands can be 

monitored by performing inventories of invertebrate indicator species. 

Limnic snails and mussels make for good monitoring candidates, due to 

their ability to bioaccumulate toxic substances, sensitivity to environmental 

changes and general presence in wetland habitats. Snails and mussels are 

also among the most threatened groups of organisms in limnic ecosystems 

but do despite this seldom get included in conservation plans. This study, a 

collaboration with Hushållningssällskapet in Halland, investigated the 

occurence of limnic snails and mussels in constructed wetlands ordered in 

different age categories. The general purpose of the study is to expand the 

knowledge about the species composition of snails and mussels that occur in 

the catchment area of Trönninge river. Furthermore, another aim is that the 

results will be of use for future studies of wetland ecology and the roles that 

snails and mussels fill in it. 

Keywords: inventory, snails, mussels, molluscs, Gastropoda, Bivalvia, 

Mollusca, wetlands, manmade, artificial, constructed, limnic, ecosystem, 

freshwater, succession, biology, ecology, agriculture, biodiversity, marl pit  
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Inledning 

Våtmarker generar essentiella ekosystemtjänster världen över. De har stor 

socioekonomisk betydelse och tillhör den kategori av ekosystem som 

globalt uppvisar högst produktivitet. Lagring av kol, rening av vatten samt 

skydd av biodiversitet är några exempel på våtmarkers funktioner (Moreno-

Mateos, Power, Comin & Yockteng 2012; Strayer & Dudgeon 2010). 

Våtmarker runt om i världen förekommer med varierande karaktärer vilka 

påverkas av olika abiotiska och biotiska faktorer. Detta gör dem särskilt 

komplexa då två närliggande våtmarker kan ha helt olika sammansättningar 

av flora och fauna (Euliss et al 2004). 

Under århundraden har våtmarker dikats ur eller på andra sätt förändrats för 

att tjäna människans syften. De torrlagda markarealerna ansågs tjänliga för 

jordbruksverksamhet eller boskapsbete, ökade konnektiviteten mellan 

bosättningar och erbjöd brytning av blottlagd torv ur kärr och mossar 

(Naturvårdsverket 2019). Vattendrag har rätats ut och i samband med detta 

har våtmarker torrlagts. Förändrad morfologi av vattendrag kan öka 

strömhastigheten och orsaka översvämningar nedströms, vilket även kan 

sänka nivån på grundvattnet och erosionen kan intensifieras. Akvatiska 

miljöer påverkas i större utsträckning negativt av dessa antropogena ingrepp 

(Mensing, Galatowitsch & Tester 1998) och hotar den biologiska 

mångfalden knutna till våtmarker (Brinson & Malvarez 2002). En effekt av 

den antropogena påverkan har lett till att våtmarker i Europa, Kina, 

Nordamerika och Australien har mer än halverats från 1900-talets början. 

Interventioner för att återskapa våtmarker som skadats av den mänskliga 

handen har införlivats i hopp om att återfå de abiotiska och biotiska 

förloppen som en gång fanns i dessa miljöer. Dock kan det vara komplicerat 

då det är svårt att urskilja baslinjer för de våtmarker som förstörts (Moreno-

Mateos, Power, Comin & Yockteng 2012; Strayer & Dudgeon 2010). 

Undersökningar av våtmarker och deras ekologiska status kan utföras med 

olika inventeringsmetoder (Feld et al. 2009), där insamling av evertebrater 

är ett ofta tillämpat tillvägagångssätt för att skapa en övergripande bild av 

våtmarkers hälsa (Sharma & Rawat 2009; Wilcox et al. 2002). 

Kompositionen av evertebratsamhällen och deras särskilda egenskaper kan 

påvisa ifall antropogena utsläpp ökat i dessa områden och försämrat vattnets 

kvalitet (King & Richardson 2002; Zeybek, Kalyoncu & Ertan 2012). Då 

sötvattensmollusker ofta är allmänt förekommande och kraftigt påverkas av 

skiftningar i den omgivande miljön, är de en grupp som är passande för 

användning inom miljöövervakning i sötvattensmiljöer (Meena et al. 2019; 

Zeybek, Kalyoncu & Ertan 2012). 
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Mollusca 

Mollusca är med sina omkring 200 000 nu levande arter det näst mest 

artrika fylumet i världen (Du, Li, Chen & Yang 2011). Det är uppdelat i åtta 

systematiska klasser: Aplacophora, Bivalvia, Caudofoveata, Cephalopoda, 

Gastropoda, Polyplacophora, Monoplacophora och Scaphopoda. 

Organismerna i dessa klasser, mollusker, är sinsemellan mycket varierade 

till både morfologi och levnadssätt, även om de delar vissa 

nyckelegenskaper. Majoriteten mollusker är havslevande men står också att 

finna i de flesta terrestra och limniska miljöer (Cuttelod, Seddon & Neubert 

2011). Bland de limniska ryggradslösa djuren är mollusker den grupp som i 

högsta grad är hotade (Gozlan, Karimov, Zadereev, Kuznetsova & Brucet 

2019; Sousa, Dias, Guilhermino & Antures 2008). 

Sötvattensmollusker är en samlingsterm för arter i klasserna Gastropoda och 

Bivalvia i limniska- och brackvattensmiljöer. Tillsammans beräknas de vara 

runt 7000 karaktäriserade arter samt ytterligare 3000 -10 000 troliga arter 

som ännu är obeskrivna (Lydeard et al. 2004; Rosenberg 2014). Den är en 

av de grupper inom limniska organismer som uppvisar störst variation. Dess 

taxa anses dock vara dåligt undersökta till följd av bristfälliga 

forskningsstudier (Bohm et al. 2021; Gozlan, Karimov, Zadereev, 

Kuznetsova & Brucet 2019). Antalet limniska snäckor uppskattas till runt 

3700-4000 arter, varav 50 arter återfinns i Sverige (Rosenberg 2014; SLU 

2020). De uppvisar en stor variation i sina utseenden och många arter 

påverkas lätt av bland annat övergödning, utsläpp och försurning, vilket gör 

att de har särskilda preferenser vad gäller habitat (von Proschwitz 2001). 

Vad gäller limniska musslor beräknas dessa till mellan 800 och 1200 arter 

globalt (Bogan 2008; Rosenberg 2014). I Sverige förekommer 

huvudsakligen småväxta musslor i familjen ärtmusslor (Sphaeriidae) samt 

några arter av stormusslor. Dessa utgör tillsammans 37 olika 

sötvattenslevande arter (Havs och Vattenmyndigheten 2017). Både snäckor 

och musslor har en stor inverkan på det limniska ekosystemet eftersom de 

bland annat konsumerar och filtrerar alger, bakterier, och FPOM 

(finpartikligt organiskt material i storleksintervallet 1mm-1μm (Bogan 

2008). Genom att de betar alger och filtrerar samt renar vatten gynnar de 

också autotrofer som är viktiga för primärproduktionen. De utgör också 

viktiga födokällor för många våtmarksarter, exempelvis fåglar och amfibier 

(Bohm et al 2021; Wu, Guan, Lu & Batzer 2017). Snäckor och musslor 

ackumulerar förorenande ämnen, som tungmetaller, genom filtrering. De är 

därför genom insamling och analys användbara verktyg för 

miljöövervakning, eftersom de ackumulerade ämnena är viktiga indikatorer 

på miljöförändringar (Korniushin & Glaubrecht 2002; Looise, Holwerda & 

Foekema 1996). Det finns även analysvarianter som kan utnyttjas för att 

studera musslors respons på olika toxiska ämnen (Canesi et al. 2012). Då 

undersöks bland annat hur nervceller hos musslor påverkas samt vilka 
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toxiska ämnen som verkar hormonrubbande (Strong, Gargominy, Ponder & 

Bouchet 2008). 

Både snäckor och musslor kan förflyttas till nya miljöer med hjälp av biota 

vektorer, exempelvis fåglar, insekter och människor, och abiota som vatten 

och vind (Green & Figuerola 2005; Kappes & Haase 2012). I ärtmusslors 

fall kan de förankra sig på fjädrar eller insekters ben genom att knipa ihop 

sina skal (Graf 2013; McMahon & Bogan 2001). Vattensalamandrar och 

grodor är ytterligare exempel på spridningsvektorer där ärtmusslor använder 

samma mekanism för att nå nya habitat. När musslorna kniper sig fast i 

amfibiernas tår blir tårna ofta förstörda och leder till att de tappar den tå som 

musslan förankrat sig på. Möjligheten finns då att musslan faller av i en ny 

livsmiljö (Kappes & Haase 2012). Många snäckors och musslors utbredning 

sker dock oftast inte genom aktiv förflyttning till ett nytt habitat utan sker 

snarare genom en inaktiv kolonisering, så kallad lateral spridning (Strong, 

Gargominy, Ponder & Bouchet 2008). För att spridas på längre avstånd har 

en del arter förmågan att kunna bli uppätna av andfåglar och överleva 

tarmpassagen (Graf 2013; McMahon & Bogan 2001). Om ärtmusslor 

överlever förflyttningen till ett nytt habitat tenderar de att sprida sig fort. 

Ärtmusslor är två-könade och kan frambringa helt färdigutvecklade 

juveniler. Nyligen konstruerade våtmarker kan därför snabbt uppvisa nya 

bestånd av ärtmusslor, sprungna ur en enda migrerande individ (Graf 2013; 

Grigorovich, Korniushin & MacIsaac 2000; McMahon & Bogan 2001). 

Många sötvattenslungsnäckor (Hygrophila) är, i likhet med ärtmusslor, två-

könade. Vissa arter kan därtill befrukta sig själva (Brown 2001), och nya 

bestånd kan alltså på samma sätt som musslorna etableras genom en individ. 

Således kan också de ofta påträffas i vattenmiljöer som nyligen konstruerats 

(Olsen, Sunesen). 

Det finns ett flertal antropogena hot som lett till att limniska snäckor och 

musslors livsmiljöer tagit skada, bland annat följderna av habitatförstörelse, 

miljögifter och förorenande utsläpp från jordbruk, exempelvis 

bekämpningsmedel (Du, Li, Chen & Yang 2011; Gozlan et al. 2019). Flera 

arter inom gruppen har genom åren dött ut, men trots detta ingår de sällan i 

bevarandeprojekt (Bodis, Toth & Sousa 2016; Bohm et al. 2020). År 2009 

fanns 471 hotade arter av limniska snäckor och musslor uppförda på 

IUCN’s rödlista (Du, Li, Chen & Yang 2011), en siffra som idag minskat 

till 458 hotade arter samt 262 som klassas sårbara (IUCN 2022). I Sverige 

återfinns två hotade arter, däribland den omtalade flodpärlmusslan 

(Margaritifera margaritifera), samt en sårbar art (Naturskyddsföreningen 

2022; SLU Artdatabanken 2020a). 
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Studiens syfte  

Många studier undersöker förekomsten av evertebrater i våtmarker (Sharma 

& Rawat 2009; Wu, Guan, Lu & Batzer 2017), däremot finns det få studier 

som direkt inriktar sig mot molluskers artsammansättning i anlagda 

våtmarker. Istället undersöks förekomsten av våtmarkslevande evertebrater 

(Sharma & Rawat 2009; Briers 2014; Getachew et al. 2012; Williams et al. 

2004). På liknande sätt får våtmarker inte samma slags uppmärksamhet som 

sjöar och rinnande vatten i miljöövervakande syfte (Horsák 2006; Williams 

et al. 2004; Wu et al. 2017).  

I denna studie undersöks hur artsammansättningen av snäckor och musslor 

är uppbyggd i anlagda våtmarker av olika ålder. Studien utförs i samarbete 

med Hushållningssällskapet i Halland och har som målsättning att bidra till 

ökade kunskaper om snäckor och musslors förekomster i Trönningeåns 

avrinningsområde. Målet är att resultaten ska kunna användas som grund för 

framtida studier gällande våtmarkers hälsa i allmänhet och snäckors och 

musslors inverkan på dessa i synnerhet. 

 

Studiens frågeställningar 

- Hur ser artsammansättningen ut i anlagda våtmarker av olika ålder 

och skiljer det sig platserna emellan?   

- Påverkas artsammansättningen av vegetationsförekomst i 

våtmarkernas kantzoner?   

- Hur påverkas artsammansättningen av bottensubstratets karaktär i 

våtmarkernas kantzoner? 

 

Områdesbeskrivning 

Trönningeån rinner genom Halmstad kommuns södra delar. Den är 11 km 

lång och mynnar ut i Laholmsbukten ca 6 km söder om tätorten Halmstads 

centrum. Ån ingår i Fylleåns åtgärdsområde och löper delvis genom av 

Natura 2000 SCI Habitatdirektivet skyddat område. På VISS (2021) 

klassificeras Trönningeåns ekologiska status som Måttlig, där orsakerna är 

kopplade till bla. jordbruk och urban markanvändning. Ett riktat 

åtgärdsprogram siktar mot att uppnå God ekologisk status för ån senast år 

2033. 

Inom Trönningeåns avrinningsområde har många våtmarker anlagts genom 

årens lopp. Flera av de äldsta är exempel på så kallade märgelgravar, hål i 

marken som grävts för att utvinna den kalkrika märgelleran för vidare 

spridning på åkrar. Yngre våtmarker har anlagts av flera skäl, däribland i 

syfte att fungera som upptagningszoner för fosfor, kväve, tungmetaller och 
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andra ämnen. Andra har anlagts för att främja biodiversiteten genom att 

erbjuda habitat för våtmarkstypiska organismer. 

 

 

Figur 1: Karta över Götaland. Inventeringens område ligger inom den gula rektangeln.  

Källa: Lantmäteriet.  
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Figur 2: Karta över Trönningeåns avrinningsområde markerat i blått. 
Källa: Life Goodstream. 

 

 
Figur 3: Karta över Trönningeåns avrinningsområde med de 12 anlagda våtmarkerna 

markerade i gult.  

Källa: Lantmäteriet. 
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Ålderskategori äldre än 100 år 

Tre våtmarker som en gång i tiden anlades för utvinning av märgel.  

  

N6277727, E376671 (Våtmark 1)  

Stjärnarp 11:5, anläggningsår före 1900.  

En förhållandevis djup våtmark med öppen vattenspegel. Den mest 

prominenta växtligheten i strandzonen är Phragmites (Bilaga I B). Kantas av 

ett bälte med gräsmark på tre sidor utom den norra, där ett bostadshus med 

tillhörande mark och ett område snårskog ligger (Bilaga I A).  

N6278661, E376396 (Våtmark 2)  

Stjärnarp 11:5, anläggningsår före 1900.  

Grund våtmark med uppskjutande växtlighet. Ett tätt och djupt område av 

Phragmites växer på den norra sidan (Bilaga I D). Omgiven av lövträd i 

väster, en landsväg i söder och välskött gräsmark i norr och öster (Bilaga I 

C).  

N6277297, E376899 (Våtmark 11)  

Brunskog 18:4, anläggningsår före 1900.  

En djup damm med öppen vattenspegel. Strandzonen är näst intill tom på 

betydande växtlighet. Botten är täckt med detritus av löv och grenar. Runt 

dammen finns ett smalt bälte med tätväxande lövträd och buskar som nästan 

helt skuggar vattnet (Bilaga I V). Utanför bältet är dammen helt omgiven av 

jordbruksmark (Bilaga I U). 

 

De följande våtmarkerna är anlagda för att främja biodiversitet och 

ekologiska värden samt för att agera buffertzoner i området. 

Ålderskategori 10-30 år 

N6279086, E377148 (Våtmark 3)  

Stjärnarp 11:5, anläggningsår 2005.  

Grund med mestadels öppen vattenspegel förutom ett område med 

penetrerande vattenvegetation i våtmarkens nordvästra del. Några små öar 

kan också ses. Den dominerande vegetationen i våtmarkens strandzon är 

vass och kaveldun (Bilaga I F). Synbarligen populär lokal för sjöfåglar som 

änder, gäss och svanar. Runt om breder gräsmark ut sig som i sin tur omges 

av jordbruksmark (Bilaga I E). 

N6280336, E379762 (Våtmark 8)  

Ljungbolet 3:1, anläggningsår 2005.  

En våtmark med varierade djup i olika delar. Vattenspegeln är öppen sånär 

som på penetrerande vegetation i dess nordöstra långgrund. Dominerande 

vegetationstyper är vass och kaveldun (Bilaga I P). Utanför ett en smal 



11 

 

övergångszon av gräsmark är våtmarken omgiven av jordbruksmark (Bilaga 

I O). 

N6279610, E379231 (Våtmark 6)  

Brunskog 13:3, anläggningsår 2000.  

En damm konstruerad i syfte att gynna arter som trivs i vegetationsrika 

vatten. Penetrerande vattenväxter finns i stora mängder. En liten konstruerad 

halvö sträcker sig några meter ut på den sydvästra sidan. Alldeles ovanför 

strandzonen växer buskar och små träd av olika slag, exempelvis 

rhododendron (Bilaga I L). Runtom dammen finns anlagd gräsmark som 

skiljer den från jordbruksmark (Bilaga I K). 

 

Ålderskategori 6-9 år 

N6278301, E377598 (Våtmark 5)  

Stjärnarp 11:5, anläggningsår 2016.  

En avlång, grund våtmark som uppvisar stora mängder vass och kaveldun 

(Bilaga I J). Även här trivs många fågelarter, exempelvis änder och hägrar. 

Lokalen har god konnektivitet med flera kringliggande, också anlagda 

våtmarker. Gräsmark breder ut sig omkring dem (Bilaga I I). 

N6275824, E372746 (Våtmark 12)  

Påarp 4:123, anläggningsår 2014.  

En grund våtmark som ligger på längre avstånd från de andra lokalerna än 

någon annan våtmark i studien. Penetrerande vattenväxtlighet fyller hela 

omfånget (Bilaga I Y). Våtmarken är belägen ett stenkast från den för 

sjöfåglar viktiga lokalen Larssons våtmark. Utanför en smal, gräsbevuxen 

kantzon finns i väster en grusparkering, i norr ett blandskogsområde, i öster 

jordbruksmark samt i söder en asfalterad väg (Bilaga I X). 

N6279447, E379223 (Våtmark 4)  

Brunskog 8:1, anläggningsår 2013.  

En påtagligt avlång och grund våtmark. Den leriga botten med 

förhållandevis lite organiskt detritus utmärker sig. Kaveldun och vass bildar 

bälten i flera delar av våtmarken, och strandzonen domineras av träd ur 

pilsläktet (Bilaga I H). På alla sidor växer snårig blandskog bortsett från i 

sydväst, där jordbruksmark finns Bilaga I G). 

 

Ålderskategori 1-4 år 

N6280413, E379971 (Våtmark 7)  

Tönnershöjden 4:1, anläggningsår 2018.  

En avlång våtmark med sluttande botten ned mot djup. Mestadels är 

vattenspegeln öppen, sånär som på vissa uppstickande tuvor av gräs (Bilaga 
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I N). Helt omgiven av gräsmark som med ännu en öppen våtmark i nordväst 

och en gård i sydöst (Bilaga I M).  

N6276817, E377101 (Våtmark 9)  

Perstorp 38:2, anläggningsår 2018.  

En trearmad våtmark, 1-2 meter djup. Riklig vattenvegetation penetrerar 

överlag vattenspegeln. Vass och kaveldun finns vid vissa delar av 

strandzonen, speciellt i ändarna av de västra och norra armarna (Bilaga I R). 

Anlagd gräsmark omger våtmarken. Utanför den finns jordbruksmark i norr 

och söder, samt en gård i sydöst (Bilaga I Q). 

N6277911, E375985 (Våtmark 10)  

Stjärnarp 11:5, anläggningsår 2019.  

Den minsta våtmarken studien undersöker. Under ytan finns rikligt med 

växtlighet men den penetrerar sällan vattenspegeln (Bilaga I T). Botten är 

mestadels lerig och sluttar brant från kantzonen ned mot djupet. Viss 

gräsmark växer runtomkring, som sedan övergår i jordbruksmark samt en 

grusväg i söder (Bilaga I S).  

 

Material och metoder 

Inventering av snäckor och musslor utfördes i tolv olika våtmarker inom 

Trönningeåns avrinningsområde under slutet av april samt i början på maj 

2022. Våtmarkerna valdes ut i samarbete med Hushållningssällskapet i 

Halland. I syfte att främja jämförbara resultat bestämdes att storleken på 

vårmarkerna skulle ligga inom 0,5 – 1,5 ha. Det beslutades också att fyra 

olika åldersintervall skulle representera våtmarkernas 

successionsutveckling: 1-4 år, 6-9 år, 10-30 år och äldre än 100 år. Från 

vardera åldersintervall undersöktes tre våtmarker med 10 provtagningar i 

varje våtmark. Bottensubstratens karaktärer undersöktes vid varje provpunkt 

för att utröna om dessa kunde kopplas till förekomsten av arter och dessas 

individantal. Vegetation i våtmarkernas kantzoner inkluderades som 

variabel, då dessa utgör habitat för en mängd arter av evertebrater. Detta för 

att säkerställa en representativ bredd på de prover som togs samt tillräckligt 

med material för att kunna genomföra statistiska analyser. 

 

Metodik 

Insamlingen av snäckor och musslor genomfördes med semikvantitativ 

vattenhåvning. Denna metod används för att genom punktundersökningar 

estimera vilka organismer som förekommer i ett habitat i stort (SIS 2012). 

En D-formad vattenhåv med 30 cm diameter och maskstorlek 1,5 mm 

användes i våtmarkernas littorala zon, ca 2-3 meter ut från strandkanten 
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(Getachew et al. 2012; King & Richardson 2007; Lupi, Rocco & Rossaro 

2013; Wu m.fl. 2017). Håven fördes under vattenytan ca 1 meter från sida 

till sida, vilket upprepades tre gånger i följd. Detta räknades som ett prov. I 

varje våtmark genomfördes tio provtagningar jämnt fördelade runt 

våtmarken. Varje enskilt prov undersöktes sedan i en vanna i max tio 

minuter, en procedur som upprepades för alla tio prover. Det antal individer 

av de snäckor och musslor som infångades noterades efter varje enskilt prov 

och identifierades på plats. Baslinjen för identifieringen var släktesnivå 

(John Strand muntligen 2022-03-03) och av de arter som insamlades 

sparades ett exemplar av varje art som sedan förvarades i små burkar 

innehållande 75% etanol. Dessa exemplar undersöktes närmare på labb för 

att ytterligare säkerställa identifieringen. För art- och släktesbestämning 

användes Artfaktas nycklar för sötvattenssnäckor och limniska musslor 

(SLU Artdatabanken 2019a; SLU Artdatabanken 2019b). Eftersom tiden för 

identifiering var begränsad beslöts att den stora mängd millimeterstora 

musslor som påträffades enbart skulle benämnas med familjenamnet. 

Ett protokoll användes för samtliga våtmarker där temperatur, pH-värde, 

väder, koordinater, datum och tid noterades. För varje provtagningsplats 

noterades vegetationen och bottensubstratens karaktär i strandkanten och i 

den littorala zonen. De bedömdes sedan utifrån en kvalitativ skala med 

värden från 0-5. Värdena representerade den grovt uppskattade mängden av 

en viss vegetationstyp synlig i provtagningsplatsen och i håven. Samma 

metod användes för att uppskatta förekomsten av ett visst bottensubstrat. På 

skalan betydde 0 = Ingen förekomst, 1 = Mycket lite, 2 = Lite, 3 = Ganska 

mycket, 4 = Mycket och 5 = Väldigt mycket. Vegetation (uppstickande, 

flytande och undervattensvegetation) bottensubstrat (lera, sand och sten) 

uppskattades också i procent av våtmarkens totala yta samt omgivningen i 

en radie av 500 meter runt varje våtmark. 

 

Analyser 

Antalet individer och arter räknades samman från alla våtmarkernas samlade 

prover, samt det totala antalet individer och arter för varje våtmark. I sex 

statistiska analyser jämfördes sedan var snäckor och musslor förekom eller 

inte förekom gentemot våtmarkernas ålder, samt mot variablerna vegetation 

och bottensubstrat. Dessa var förekomsten av vegetationstyp i procent 

gentemot våtmarkens totala yta, typen av bottensubstrat i procent gentemot 

våtmarkens totala yta och de kvalitativa uppskattningarna av vegetations- 

och bottensubstratmängderna i strandzonerna. Analyserna som genomfördes 

i SPSS var Kruskal-Wallis, Spearman och Chi-två. Kruskal-Wallis användes 

för att undersöka om artantalet skiljde sig mellan våtmarkernas 

ålderskategorier. Spearman användes tre gånger i denna studie för att 

undersöka samband mellan arternas förekomst och bottensubstratens 
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proportioner. Chi-två-test användes i två omgångar för att dels utröna ifall 

samband fanns mellan närvaron av vass och kaveldun där snäckor och 

musslor hittats, dels ifall ytterligare samband kunde ses mellan lera och dy 

gentemot snäckor och musslor. 

 

Resultat 

I de tolv våtmarkerna hittades totalt sju arter av snäckor och en familj av 

musslor (Bilaga II). Det totala individantalet uppgick till 1641. I våtmark 

11, äldre än 100 år (Bilaga I U, V) påträffades inga arter av vare sig snäckor 

eller musslor. De ålderskategorier bland våtmarkerna som uppvisade minst 

antal taxa, totalt fyra, var de äldre än 100 år och de som var 1-4 år gamla. 

Sju taxa påträffades i våtmarkerna 10-30 år gamla. Flest taxa, åtta, 

uppvisade våtmarkerna 6-9 år gamla (Bilaga III B). Familjen ärtmusslor 

förekom i alla våtmarker utom två.  

  

 

Figur 4. Totala antalet individer av de påträffade arterna i våtmarkernas olika 

ålderskategorier.  

Ingen signifikant skillnad hittades mellan antal taxa och våtmarkernas ålder 

(Kruskal-Wallis, P=0,201). 

En signifikant association upptäcktes mellan bottensubstratskategorierna 

lera respektive dy och antalet snäckor respektive musslor (Chi-två-test, χ2 = 

215,98, df = 1, p=0,01). Ytterligare en signifikant association påträffades 

mellan förekomsten av vegetationskategorierna vass/kaveldun samt kavle på 

provplatserna, gentemot snäckors och musslors närvaro på provplatserna (χ2 

= 331,83, df = 1, p=0,01). Gällande förekomsten av ärtmusslor fanns det en 

signifikant korrelation mellan bottensubstratet lera i procent av våtmarkens 
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totala yta och förekomsten av ärtmusslor (Spearman: r=0,704, P=0,011). 

Ännu en signifikant korrelation kunde ses mellan förekomsten av lera i varje 

enskilt prov från den kvalitativa skalan och ärtmusslor (Spearman: r=0,656, 

P=0,021), men en stark negativ sådan gällande detritus som bottensubstrat 

(Spearman: r=-0,724, P=0,008). 

 

Påträffade taxa 

Som tidigare nämnts var målsättningen för identifieringen som utfördes i 

fält att som baslinje kunna konstatera släkten och om möjligt gå vidare till 

artnivå. Artfaktas nyckel för identifiering av sötvattenssnäckor användes för 

de påträffade snäckorna (Artfakta 2019a). De musslor som påträffades 

identifierades till familjenivå och tillhörde alla ärtmusslor (Sphaeriidae). Sju 

olika arter av snäckor kunde identifieras. Det råder för närvarande en debatt 

inom den taxonomiska världen angående vilket släktnamn som är det 

korrekta för en av arterna, det äldre Radix eller det nyare Ampullaceana. För 

denna studies syfte används det släktnamn som det tituleras på Artfakta, 

Ampullaceana. Nedan följer en genomgång av studiens fynd. 

Dammsnäckor 

Oval dammsnäcka (Ampullaceana balthica)  

Denna art påträffades i hälften av de undersökta våtmarkerna (5, 7, 8, 9, 10, 

12) men var allra mest talrika i våtmark 8 och 10, med 14 respektive 53 

individer. Där de förekom utmärkte sig dyig och lerig botten med rikliga 

mängder organiskt material. 

Den ovala dammsnäckan förekommer allmänt i hela Sverige, främst i stilla 

vattensamlingar. Arten påträffas på både mjuka och hårda bottnar och trivs 

särskilt där det växer mycket vegetation i vattnet. Den känns främst igen på 

sitt upp till 30mm höga skal som alltid är högervridet och vars första 

välvning utgör minst fyra femtedelar av snäckans höjd. Skalets färg varierar 

stort mellan olika individer, från grå till brungula nyanser (Bilaga II A). 

Släktingen slamdammsnäcka (Radix labiata) utgör en förväxlingsart när den 

ovala dammsnäckan inte nått sin fulla adulta storlek men uppvisar inte 

samma allmänna utbredning som den senare (SLU Artdatabanken 2019a). 

 

Större dammsnäcka (Lymnaea stagnalis) 

I våtmarkerna 4 och 6 påträffades denna art. En individ påfanns på lerig 

botten i våtmark 4, medan våtmark 6 utmärkte sig med elva individer av 

större dammsnäcka, dyig botten samt stora mängder organiskt material. 

Med skal som blir upp till 55mm höga och 25mm breda är den större 

dammsnäckan Sveriges största sötvattenssnäcka. Den återfinns i alla slags 
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växtrika och stagnanta vatten över hela landet, förutom i bergiga trakter 

eller där det är näringsfattigt. De känns lättast igen på sin storlek, den smala 

och långdragna spiran samt på skalets teckning som kan se hamrad ut 

(Bilaga II B). Färgen växlar mellan gula till gulbruna och helt bruna nyanser 

(SLU Artdatabanken 2019a). 

 

Skivsnäckor 

Skarpkölad skivsnäcka (Anisus vortex)  

Skarpkölad skivsnäcka påträffades i fyra våtmarker, 1, 3, 4 och 5. I 1 och 3 

fanns få individer på mestadels dyig botten, medan 4 och 5 kunde uppvisa 

232 samt 113 individer. Dessa två våtmarker hade båda mycket lerig botten 

och riklig vegetation i kantzonen.  

En art av skivsnäcka som påträffas i Götaland, Svealand och på vissa lokaler 

längs den norrländska kusten. Till de föredragna habitaten hör näringsrika 

dammar, diken och långsamma vattendrag med mycken vegetation. Till 

kännetecknen hör skivsnäckans tydliga platthet (0,8-1,5mm höjd hör till 

vanligheten), de 6-7 smala vindlingarna som utgör skalet samt en tydlig och 

skarp köl som löper längs med mitten av den yttersta vindlingen (Bilaga II 

C). Skalet är generellt genomskinligt, till färgen gulbrunt eller rödbrunt 

(SLU Artdatabanken 2019a). 

 

Ljus skivsnäcka (Gyraulus albus)  

I sju våtmarker (1, 2, 3, 5, 8, 10, 12) påfanns denna art. Den var speciellt 

talrik i våtmarkerna 2 (49 individer) och 10 (83 individer), som båda 

uppvisade delvis lerig och dyig botten.  

Från Skåne upp till Dalarna och Hälsingland är den ljusa skivsnäckan 

allmänt förekommande. Till följd av sin höga anpassningsförmåga påträffas 

arten i både rinnande och stilla vatten, oavsett storlek, bottenegenskaper och 

näringsnivåer. Skalet blir upp till 7mm brett, 1,8 mm högt och utvecklar inte 

fler än fyra vindlingar. Den sista vindlingen blir bred och den välvda 

mynningen utgör ofta nästan hälften snäckans bredd (Bilaga II D). Skalets 

gulbruna till gulvita grundfärg är anledningen till artens namn (SLU 

Artdatabanken 2019a). 

 

Ribbskivsnäcka (Gyraulus crista)  

I de tre våtmarker där ribbskivsnäckan påträffades kontrasterar 145 

individer i våtmark 7 mot en i våtmark 4 och elva i våtmark 3. 

Bottensubstraten och vegetationsförekomsten varierar mellan dessa tre 

habitat.  
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I södra Sverige återfinns ribbskivsnäckan i dammar, sjöar och stillastående, 

vegetationsrika diken. Det är en mycket liten skivsnäcka som sällan blir 

bredare än 3mm. Skalets vindlingar blir symmetriskt breda och inte fler än 

3-3,5 (Bilaga II E). Det mest tillförlitliga kännetecknet är de distinkta 

ribborna som framträder tvärs över och runt den yttersta vindlingen (SLU 

Artdatabanken 2019a). 

 

Kölskivsnäcka (Planorbis carinatus)  

Kölskivsnäckan uppträdde endast i våtmark 5, med fem individer. Som 

tidigare nämnts har denna våtmark mycket lerig och riklig 

kantzonsvegetation.  

Kölskivsnäckan kan påträffas i tillräckligt näringsrika vatten i Götaland och 

Svealand upp till Dalälvens breddgrader. Liksom den skarpkölade 

skivsnäckan har kölskivsnäckan en vass kant eller köl som sträcker sig längs 

med skalet vindlingar. Kölskivsnäckan har däremot en betydligt vidare 

öppning och färre vindlingar, 4-4,5 är vanligt (Bilaga II F). Färgteckningen 

är ofta ljus och sträcker sig mellan gulbrun och rödbrun (SLU 

Artdatabanken 2019a). 

 

Glansskivsnäcka (Segmentina nitida)  

I våtmarkerna 1, 2, 3, 5 och 12 påträffades denna art. Endast ett fåtal sågs i 2 

och 12, medan däremot 1 och 5 kunde uppvisa 24 respektive tolv individer. 

Våtmark 3 utmärkte sig med 68 individer av glansskivsnäcka. Stora 

mängder dy och organiskt material kunde ses i flera av dessa våtmarker.   

En platt skivsnäcka som sällan blir bredare än 6mm. Den trivs i rikligt med 

vegetation och är inte särskilt allmän norr om Skåne. Skalets öppning liknar 

ett A eller ett hjärta och löper ned längs båda sidor av den sista vindlingen 

(Bilaga II G). Färgerna går ofta i grått med svagt röda anstrykningar (SLU 

Artdatabanken 2019a). 

 

Musslor 

Familjen ärtmusslor (Sphaeriidae) (Bilaga II H)  

Ärtmusslor fanns i tio av studiens tolv undersökta våtmarker. Vanligast var 

en förekomst på tiotals (1, 3, 6, 9, 10) eller över hundratalet musslor (4, 5, 

8). I våtmark 3 påträffades tre individer och endast en i våtmark 7. 

Våtmarkerna 2 och 11 utmärkte sig på så vis genom att inte uppvisa några 

individer. En gemensam nämnare som kunde ses hos våtmarkerna 2, 3 och 

11 var mycket stora mängder organiskt material. Våtmark 7 hade större 

mängder grus än de andra platserna. De våtmarker där ärtmusslorna 

förekom uppvisade alla större mängder lera och dy.  
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Ärtmusslor är en familj av små musslor varav runt 20 arter har påträffats i 

Sverige (SLU Artdatabanken 2019b). De kan etablera sig i och anpassa sig 

till de flesta vatten, såväl rinnande som stillastående, och sprider sig 

effektivt till nya habitat. Ärtmusslorna är bottenfiltrerare och bidrar till 

omsättningen av organiskt material (Piechocki 1989). 

 

Diskussion 

Som framkommit av denna inventering finns en tydlig association mellan 

snäckor och musslors förekomst i förhållande till några släkten av 

vattenväxter (vass, kaveldun och kavle) samt bottensubstraten (lera och dy) i 

de tolv olika våtmarkerna. Vattenvegetation fyller essentiella funktioner 

som habitat, skydd, födozoner samt reproduktionsplatser för både snäckor 

och musslor (Maltchik et al. 2010; Sayer et al. 2012). Detta bekräftas i 

analyser (Chi-två) som utfördes. Bottensubstratets karaktär utgör en viktig 

komponent för främst musslors förekomst, då musslor är filtrerande 

organismer som behöver substrat där de kan filtrera sin föda (McMahon & 

Bogan 2001), så som lera, silt och dy (Clewing, Bössneck, von Oheimb & 

Albrecht 2013). I korrelationsanalysen (Spearman) sågs en stark negativ 

korrelation mellan familjen ärtmusslor och förekomsten av mycket till 

väldigt mycket organiskt material i bottensubstratet. Den negativa 

korrelationen antyder att ärtmusslor undviker bottnar med större mängder 

CPOM (grovpartikligt organiskt material större än 1mm). Detta styrks 

ytterligare utifrån den analys som visade på en stark korrelation (Spearman) 

mellan förekomsten av ärtmusslor och bottensubstratet lera. De bosätter sig 

gärna på leriga bottnar (Clewing, Bössneck, von Oheimb & Albrecht 2013) 

där de kan filtrera näringsämnen och encelliga organismer (Nalepa, Hartson, 

Fanslow, Lang & Lozano 1998; Park & Foighil 2000), eller äta finfördelade 

organiska partiklar som finns i bottensedimentet (Vaughn & Hakenkamp 

2001). Detta stämmer väl överens med studiens analyser. 

Den Kruskal-Wallis-analys som användes för att undersöka skillnad mellan 

antal taxa och våtmarkernas ålder påvisade inget signifikant resultat. Trots 

det kan det konstateras utifrån den insamlade datan att ålderskategorin 6-9 

år erhöll flest antal taxa, följt av ålderskategorin 10-30 år (Bilaga III B). 

Detta ger en bild av att våtmarkerna i mitten av åldersintervallet erbjuder 

mer gynnsamma förhållanden för de påträffade snäckorna och musslorna. 

En potentiell orsak till detta är våtmarkernas fördelning i landskapet. Vid 

längre avstånd mellan de olika våtmarkernas positioner kan 

artsammansättningen variera mer än när deras lägen är närliggande eller 

sammankopplade (Zealand & Jeffries 2009). Detta kan bero på hur 

sötvattenssnäckor och musslor sprids mellan våtmarker och andra vatten 

men även hur artsammansättningen hos vattenvegetationen är uppbyggd. 
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Vissa snäckor föredrar en viss typ av vegetation, vilket medför att våtmarker 

med likartad växtlighet även kan uppvisa liknande komposition av 

snäckarter (Briers & Biggs 2005). I kontrast med detta visar en studie från 

2005 av McAbendroth, Foggo, Rundle och Bilton att våtmarkernas 

positioner i förhållande till andra våtmarker är av underordnad betydelse 

jämfört med var i landskapet våtmarken finns. De omgivande miljöerna 

skulle då vara den avgörande faktorn för våtmarkernas artsammansättning, 

vilket antyder att alla dessa faktorer kan spela in i snäckors och musslors 

förekomst i Trönningeåns våtmarker. 

En annan faktor som kan bidra till att ålderskategorierna 6-9 år samt 10-30 

år erhöll flest antal taxa är våtmarkernas olika successionsutvecklingar. I ett 

tidigt stadie av successionen i våtmarker förekommer uppstickande- och 

undervattensvegetation. I ett senare skede har träd och andra terrestra växter 

brett ut sig (Cereghino, Ruggiero, Marty & Angelibert 2008; Dobson & Frid 

2009, s. 255). Jurkiewicz-Karnkowska (2008) visade i sin studie att flest 

antal arter av snäckor och musslor påträffades i vatten där dess succession 

var i ett tidigt stadie. De vatten som påvisade minst antal arter hade nått ett 

mer långtgående successionsstadium samt innehöll mycket organiskt 

material. Detta kan vidare ses hos Sayer et al. (2012) som visade i sin studie 

att artdiversiteten i dammar minskade i ett senare skede av successionen. 

Den våtmark som erhöll flest antal taxa var våtmark 5 som ingick i 

ålderskategorin 6-9 år. Denna våtmark var belägen intill Trönningeån, 

omgiven av betesmark (Bilaga I I & J) och är sammankopplad till ytterligare 

ett par våtmarker som inte undersöktes i studien. Som tidigare nämnts är den 

avlång och grund med stora mängder vegetation i kantzonen, framför allt 

vass och kaveldun. Den är också helt obeskuggad samt ett populärt habitat 

för fåglar. Alla dessa faktorer kan bidra till det högre antalet taxa. 

Våtmarkens låga ålder innebär att dess organismer fortfarande befinner sig i 

tidiga successionsstadier och kommer fortsätta att utvecklas (Jurkiewics-

Karnkowska 2008). Dess position i landskapet med konnektivitet till 

Trönningeån och omliggande våtmarker utgör också förutsättningar för 

spridning av organismer i allmänhet och snäckor och musslor i synnerhet 

(Zealand & Jeffries 2009; Briers & Biggs 2005). 

Våtmarkerna äldre än 100 år uppvisade endast ett fåtal taxa (fyra) och 

innehöll stora mängder organiskt material, vilket kan bero på en mer långt 

gången successionsutveckling. Detta kan kopplas tillbaka till Jurkiewicz-

Karnkowska (2008) samt Sayer et al. (2012). En av dessa våtmarker 

utmärkte sig, våtmark 11 (Bilaga I U & V), genom att snäckor och musslor 

var helt frånvarande. Skillnader mellan våtmark 11 och de två andra 

våtmarkerna i kategorin kunde ses bland annat i deras position i landskapet, 

till viss del deras konnektivitet med närliggande vatten och vattenflöden, 

samt träd som dominerande vegetation. De första inventerade våtmarkerna, 

1 och 2 (Bilaga I A & U), låg nära intill andra vatten samt hade 
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genomströmmande in- och utlopp. De omgavs även av varierande miljöer så 

som gräsmark, snårskog och enstaka lövträd. I våtmark 1 och 2 växte även 

rikligt med vattenvegetation i strandkanterna, bland annat vass och 

kaveldun. Våtmark 11 var isolerad samt omgiven och överbevuxen av 

lövträd, bland annat al och bok. Den innehöll även stora mängder icke 

nedbrutet organiskt material, så som löv, grenar och kvistar. Den var 

belägen mitt i ett odlingslandskap, isolerad från andra våtmarker och 

vattenflöden. Den hade branta strandkanter och vattenvegetation saknades i 

kantzonerna förutom en liten del av våtmarken där en dunge med kaveldun 

växte. 

Den totala avsaknaden av såväl snäckor som musslor i våtmark 11 kan 

förklaras på flera sätt. De branta strandkanterna kan medföra att det blir 

svårare för vegetation att få fäste i strandzonen (Feuerbach 2014). Detta kan 

i sin tur bidra till ökad erosion (Jordbruksverket 2004), då växternas 

förmåga att binda strandkantens bottensubstrat uteblir. En strandkant utan 

vegetation minskar också våtmarkens artdiversitet i stort, speciellt för de 

organismer som använder dessa som bo- och födoplatser (Brix 1994; Brix 

1997; Suren, Lamert, Image & Sorrell 2008). Träd i strandzonen kan bidra 

till en ökad mångfald av arter, både växter och evertebrater, men bara till en 

viss successionsnivå (Cereghino, Ruggiero, Marty & Angelibert 2008). När 

träd blir den dominerande vegetationen i senare skeden av successionen kan 

antalet arter minska generellt, och antalet snäckor och musslor kan påverkas 

negativt på grund av detta (Batzer, Jackson & Mosner 2000; Gee, Smith, 

Lee & Griffiths 1997; Skelly, Bolden & Freidenburg 2014). Kontinuerlig 

påfyllning av autoktont material som blad, kvistar och grenar bidrar till att 

syrenivån i vattnet sjunker. Detta beror på att mer syre krävs för att 

nedbrytande organismer ska kunna bearbeta det tillförda materialet (Sayer et 

al. 2012). En annan orsak till den minimala vattenvegetationen är att denna 

hämmas till följd av att träden beskuggar våtmarken. I sin tur påverkas 

snäckor och musslor negativt av det begränsade ljusinsläppet, eftersom 

vattenlevande växter är viktiga habitat för båda organismgrupperna, bland 

annat som födo- och reproduktionsplatser (Maltchik et al. 2010; Sayer et al. 

2012). Hoverman et al. (2011) upptäckte också ett negativt samband mellan 

diversiteten hos snäckor och trädkronornas utbredning i flertalet undersökta 

dammar. Trädkronors utbredning och det minskade ljusinsläpp som följer 

därav påverkar även algers produktivitet negativt. Detta minskar snäckornas 

födotillgång. Generellt gynnas snäckor av ett heterogent habitat med många 

olika arter av vattenväxter (Hoverman et al. 2011; Maltchik et al. 2010; 

Sayer et al. 2012). Familjen ärtmusslor föredrar generellt mjukare 

bottensubstrat som lera, dy, detritus av små organiska partiklar samt silt 

(McMahon & Bogan 2001). I våtmark 11 bestod det överskådliga 

bottenlagret av autoktont, ej ännu nedbrutet material. Där påträffades heller 

inga ärtmusslor. En tänkbar förklaring till detta är bristen på mjukt 
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bottensubstrat som utgör musslornas föredragna habitat (Clewing, 

Bössneck, von Oheimb & Albrecht 2013).  

I en studie utförd av Zealand & Jeffries (2009) undersöktes förekomsten av 

snäckor i våtmarksdammar belägna i Northumberland, Storbritannien. I sex 

av de våtmarker som undersöktes hittades inga snäckor, varav två var 

belägna ute i öppna fält och äldre än 100 år. I en av dessa hade pilsläktet 

(Salix sp.) vuxit över dammen och var den huvudsakliga vegetationen. Detta 

kan vidare kopplas till en studie utförd av Gee et al. (1997) där de 

undersökte förekomsten av evertebrater och vegetation i ett antal dammar i 

Wales. Studiens syfte var bland annat att ta reda på om vegetation i vattnet 

och antalet arter av evertebrater hade något samband med hur stor yta av 

vattnet som var beskuggad av träd. Resultaten visade att dammar med en 

större yta av vattenspegeln beskuggad innehöll färre antal arter av både 

evertebrater och vegetation i vattnet. Dessa resultat styrks också i studier av 

Batzer, Jackson & Mosner (2000) Sayer et al. (2012) samt Skelly, Bolden & 

Freidenburg (2014). Detta skulle kunna förklara bristen på snäckor och 

musslor i våtmark 11. 

Föroreningar från det omkringliggande odlingslandskapet kan vara en annan 

bidragande faktor till frånvaro av snäckor och musslor i våtmark 11. 

Läckage av förorenande ämnen, däribland bekämpningsmedel och 

tungmetaller, kan påverka vattnets kvalitet negativt (Carty, Scholz, Heal, 

Gouriveau & Mustafa 2008). Eftersom ämnena anhopas i stagnanta vatten 

blir de skadliga effekterna speciellt påtagliga (Chiras 2001, s. 101). Under 

sådana omständigheter överlever oftast bara arter som är anpassade till att 

uthärda miljöer med sämre vattenkvalitet, exempelvis larver av 

fjädermyggor (Chironomidae) och fåborstmaskar (Oligocheta). Men det 

finns vissa arter av sötvattenssnäckor som kan tolerera föroreningar i viss 

grad (Brown 2001; Maltchik, Stenert, Kotzian & Pereria 2010; Dobson & 

Frid 2009, s. 55). Hit hör den ovala dammsnäckan, vars höga 

anpassningsförmåga gör att den kan påträffas i många olika miljöer 

(Carlsson 2001; von Proschwitz 2020). 

De musslor som förekom i nästan alla de undersökta våtmarkerna tillhörde 

familjen ärtmusslor. De är för det mesta vanligast förekommande av de 

bottenorganismer som lever i limniska vatten och har en betydande roll i 

cirkulationen av näringsämnen i dessa miljöer (Cooley & Foighil 2000; Lee 

& Foighil 2003; Park & Foighil 2000). Spridningsförmågan hos dessa 

musslor är bred och har på så vis gjort dem särskilt anpassningsbara till en 

mängd olika livsmiljöer. Flertalet arter i denna familj är också väldigt tåliga 

och kan överleva i habitat med skiftande vattennivåer men även uthärda 

tillfällig uttorkning. De söker sig då djupare ned i bottensubstratet där de tar 

skydd och kan på så vis stå ut att bli exponerade för luften (MacMahon & 

Bogan 2001; Maltchik et al. 2010). I denna inventering var ärtmusslor den 
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klart dominerande sötvattensmollusk som påträffades i de våtmarker som 

undersöktes. 

 

Slutsats 

Denna studie har frambringat ny kunskap om vilka taxa av snäckor och 

musslor som etablerat sig i de anlagda våtmarkerna längs Trönningeån. I 

den kan också ses exempel på det komplexa nät av faktorer som inverkar på 

dessa organismers utbredning. I denna inventering påträffades snäckor och 

musslor i samtliga undersökta våtmarker, utom en. Avsaknaden av snäckor 

och musslor i våtmark 11 kan förklaras på många sätt. Ytterligare studier 

krävs för att kunna dra definitiva slutsatser om denna lokal. Vad som kan 

konstateras är sambanden mellan snäckor och musslors förekomst i 

förhållande till vegetation och bottensubstrat i de tolv olika våtmarkerna. 

Vegetationen är som tidigare nämnts viktig för både snäckor och musslor i 

dessa habitat, där de upprätthåller olika funktioner. Bottensubstratets 

karaktär är ytterligare en betydande faktor som kan ses utifrån denna 

inventering. Högre mångfald av snäckarter kan ses i yngre våtmarker där 

successionen befinner sig i tidigare stadier. Musslors preferenser vad gäller 

habitat är tydligt kopplade till bottensubstratens karaktärer. Denna 

inventering kan fördelaktigt användas för att vidare studera kompositionen 

av snäckor och musslor i anlagda våtmarker, samt för att bygga en klarare 

uppfattning av hur våtmarker fungerar i stort, såväl lokalt som globalt. 

 

Förslag till vidare studier 

Resurser bör läggas på mer omfattande inventeringar av än fler anlagda 

våtmarker i Trönningeåns avrinningsområde för att ytterligare utöka 

kunskapsnivån. Analyser av våtmarkernas vatten borde genomföras för att 

kunna spåra de kemiska sammansättningarnas möjliga koppling till snäckors 

och musslors utbredning. Därtill bör återinventeringar ske i framtiden för att 

spåra förändringar i våtmarkernas artsammansättningar av snäckor och 

musslor. 
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Tabell 1. Antal arter och individer i samtliga våtmarker.   

Våtmark   Våtmarksålder   A. 
balthica  

L. 
stagnalis   

G. 
albus   

S. 
nitida   

G. 
crista   

P. 
carinatus   

A. 
vortex   Sphaeriidae  Antal 

arter  

1   1900   0   0   1   24   0   0   3   43   4  

2   1900   0   0   49   5   0   0   0   0   2  

3   2005   0   0   3   68   11   0   7   3   5  

4   2005   0   1   0   0   1   0   232   219   4  

5   2016   3   0   3   12   0   5   113   164   6  

6   2000   0   11   0   0   0   0   0   36   2  

7   2018   2   0   0   0   145  0   0   1   3  

8   2005   14   0   5   0   0   0   0   199   3  

9   2018   4   0   0   0   0   0   0   48   2  

10   2019   53   0   83   0   0   0   0   52   3  

11   1900   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

12   2014   5   0   1   1   0   0   0   11   4  

 


