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Klass: Bivalvia (musslor), Ordning: Mytiloida, Familj: Mytilidae (blåmusslor), Släkte: Musculus, Art: Musculus
niger (J. E. Gray, 1824) Synonymer:

Kännetecken
Avlång till oval form. Upp till 50 mm lång. Skalet är sammantryckt med lika stora skalhalvor. Skalbucklan, s k umbo,
är belägen strax bakom skalets framände. Skalets främre skulptur består av omkring 12 stycken radiära ribbor, och
den bakre av 50-60 tätt sittande radiära ribbor och en slät sektor däremellan. Skalhuden, periostracum, är hos unga
individer brun, men blir senare olivgrön och hos äldre exemplar mörkt brun eller svart. Skalets insida är
purpurglänsande.

Utbredning och status
Arten är arktisk-cirkumpolär. Den förekommer från 59°N till södra Norge och från Nordsjön till Skagerak, Kattegatt
och Öresund samt Bälten och sydvästra Östersjön (Warnemünde), dock inte i den svenska delen av Östersjön.. I
Bohuslän förekommer den inte norr om Väderöarna eftersom temperaturen där är för hög för denna arktiska art. I
danska vatten förekommer arten endast i norra till mellersta Öresund enligt senare förteckningar. På svenska sidan
av Öresund förekommer arten norr om Limhamnströskeln, framförallt i Abra-samhället. Där har regelbunden
förekomst (4-108 ind/m2) under det senaste decenniet konstaterats för bottnar strax under salthaltssprångskiktet
(17-18 meters djup) med dominans av grov silt till finsand. Arten verkar alltså främst förekomma i ett mycket snävt
djupintervall.

Ekologi
Arten förekommer i regel under 17 meters djup på blandbotten med sand och lera, och ibland även grus. Den gynnas
av viss strömsättning vid botten. Den är filtrerare och fäster ofta solitärt med byssustrådar på små stenar. Äggen
läggs i slemmiga äggmassor på vegetation och dylikt. Larverna är direktutvecklande och saknar pelagiskt stadium.

Hot
Arten hotas i våra vatten främst av syrebrist till följd av övergödning och klimatförändring (uppvärmning). Syrebrist
påverkar i södra Kattegatt särskilt bottnar strax under salthaltssprångskiktet, där arten vanligen förekommer. Det
geografiska utbredningsområdet längs svenska kusten är litet och fragmenterat, och arten kan således förväntas
minska. Direktutvecklande larver begränsar därtill artens möjligheter till ny- och återkolonisation.

Åtgärder
Det är viktigt att miljömålsarbetet med att minska tillförseln av näringsämnen till havet fortsätter och intensifieras,
liksom arbetet med att begränsa växthuseffekten.

Övrigt
Etymologi: Musculus, Lat., ”muskel”; niger, Lat., “svart”.
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