Asbjornsenia pygmaea
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Klass: Bivalvia (musslor), Ordning: Veneroida, Familj: Tellinidae, Släkte: Asbjornsenia, Art: Asbjornsenia
pygmaea (Lovén, 1846) Synonymer: Moerella pygmaea (Lovén, 1846), Tellina pygmaeus Lovén, 1846, Tellina
pygmaea (Lovén, 1846), Angulus pygmaeus (Lovén, 1846), Tellina pusilla R.A.Philippi, 1836, Asbjornsenia striata
Friele, 1886, Asbjoernsenia striata Friele, 1886, liten skivmussla, Tellina pygmaea Lovén, 1846

Kännetecken
Längd upp till 10 mm. Tunnskalig, höger skalhalva något mer välvd än vänster, buckla långt bak. Mantelbukt djup,
underkanten hopsmält med mantellinjen. Högerskal med två små kardinaltänder där den bakre är tvådelad, samt en
lateraltand på var sida. Vänsterskal med två kardinaltänder där den främre är tvådelad, samt en lateraltand på var
sida. Skulptur koncentriska linjer. Periostracum vanligen slitet. Skalfärg variabel, vit, rosa, orange, brunröd, ibland
med radiära strimmor och band eller fläckar.
M. pygmaea skiljs från andra närstående arter på att den har en liten lateral tand i framkanten vid skalbucklan i
vänstra skalhalvan.

Utbredning och status
Arten förekommer i nordostatlanten från norra Norge ner till Västafrika. Utbredningen inkluderar Medelhavet och
Brittiska öarna. I svenska vatten är arten sällsynt förekommande i Skagerrak och Kattegatt. Under
utsjöbanksinventeringen 2004-2005 påträffades arten på flera av de undersökta bankarna i Kattegatt.

Ekologi
Arten lever på blandad botten och i skalsand. Den förekommer från en meters djup ned till ca 150 meter.

Hot
Arten är liten och kan därmed vara förbisedd. Inga direkta hot mot arten är kända, men den typ av bottnar där arten
är vanlig hotas av eutrofiering. Mer kunskap behövs.
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