
Flodpärlmusslans reproduktionscykel.  
a – befruktning av hona, b – parasitiska larver (60x70 µm) på 
öring eller lax, c – juvenil mussla (0,5 mm). 

 

Små flodpärlmusslor. De svagt urskiljbara ringarna i skalet visar 
den årliga tillväxten hos musslorna.  

 

Små flodpärlmusslor – varför finns det så få? 
Text och bild: David Englund 
 
Flodpärlmusslan är en mycket gammal art som 
fanns redan på dinosauriernas tid. Den har klarat 
sig bra ända in i våra dagar men det senaste 
århundradet har antalet flodpärlmusslor minskat 
dramatiskt. Orsaken till detta är till stor del män-
niskans förändring av miljön. Det är framförallt de 
små musslorna, de som inte är mer än några år 
gamla, som drabbas hårdast.  
 

Under 1900-talet minskade förekomsten av flod-
pärlmussla med 90 % i Europa. I Sverige har man 
beräknat att 35 % av bestånden har försvunnit. 
Arten är beroende av stabila miljöer och lever 
uteslutande i strömmande vatten på rena grus- 
och sandbottnar. Där sitter de halvt nedgrävda 
och filtrerar vatten för att få i sig näring och syre. 
Dagens mänskliga aktiviteter förändrar flodpärl-
musslans förutsättningar på ett negativt sätt 
genom vattenregleringar, dikning, fiske, försur-
ning, övergödning, utsläpp och skogsavverkning-
ar. Till följd av den dramatiska tillbakagången är 
arten fridlyst och klassad som sårbar enligt den 
svenska rödlistan. Detta betyder att man inte får 
plocka upp musslor för att till exempel leta efter 
pärlor i dem.  
 

Komplicerad fortplantning 
Efter att flodpärlmusselhonorna befruktats sprutar 
de ut sina larver i vattnet. Larverna försöker sen 
nypa sig fast i gälarna på öring eller lax. Där 
växer de till sig under en vinter och släpper 
sedan taget. För att de ska överleva måste de 
hamna på ett ställe med bra botten. Det ska 
helst vara grus eller sand. De första åren lever 
flodpärlmusslorna nedgrävda i botten för att inte 
spolas bort. Då är de beroende av att syrgasrikt 
vatten strömmar ner till dem. När de blivit någon 
centimeter stora kommer de upp och kan leva 
som de vuxna musslorna gör. I övrigt vet man 
ganska lite om hur de små musslorna lever. Till 
exempel vet man inte riktigt var i vattendragen 
de små flodpärlmusslorna tycker om att vara 
och om det krävs speciella förhållanden för att 
de ska trivas.  

Få småmusslor 
För att se om småmusslor trivs bäst på ställen 
med mycket syrgas mätte vi syrgashalterna i 
bottengruset i Lillån, några kilometer söder om 
Edsbyn i Gävleborgs län. Syrgashalterna jäm-
förde vi sedan med hur många småmusslor vi 
hittade på den platsen. Vi mätte också längden 
på alla musslor vi hittade för att se hur stora de 
egentligen är. Det visade sig att nästan hela 
bottnen var syrgasrik. Vattnet strömmar troligtvis 
lätt ner genom det grova gruset och sanden. 
Detta borde vara bra för de små musslorna, men 
trots att det fanns gott om syrgas, hittade vi 
väldigt få små musslor. De flesta musslorna var 
omkring åtta och en halv centimeter, alltså 
fullvuxna. Det fanns bara några musslor som var 
mindre.  
 

Problem med reproduktionen 
Eftersom flodpärlmusslor växer lite varje år kan 
man genom att mäta musslornas längd få fram 
en ungefärlig ålder. Genom att jämföra medel-
längden på musslorna i Lillån med en ålders-
kurva, som forskare på Naturhistoriska riksmuseet 
i Stockholm tagit fram, kunde vi se att flodpärl-
musslorna i Lillån antagligen började få problem 
med sin reproduktion under 1970-talet. Proble-
men verkar ha fortsatt för det produceras fort-
farande nästan inga nya småmusslor. Tyvärr vet 
vi inte riktigt vad som är orsaken till de här 
problemen, men det skulle kunna hänga ihop 
med att öringen också verkar ha minskat i antal. 
Flodpärlmusslan är ju beroende av öringen för sin 
reproduktion så om öringen försvinner försvinner 
musslorna också. För att få reda på orsaken till 
att flodpärlmusslorna inte lyckas reproducera sig 
ordentligt skulle vi behöva undersöka alla tänk-
bara orsaker som vattenståndets variationer, 
öringens tillstånd och eventuella effekter av 
dämningar i området. 
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