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Havnemolen – 
byens kunstige rev

Almindelig blåmusling

Muslinger hører ligesom snegle og blæksprutter til bløddyrene. 

De to kalkskaller, der omslutter dyrets bløde dele, hæfter sammen 
med hængseltænder og holdes på plads af to stærke lukkemuskler. 

Gællerne bruges til iltoptagelse, og desuden tilbageholdes føden 
– mikroskopisk algeplankton - også her. Muslingerne lever altså af 
at filtrere vandet, der tages ind forbi gællerne og føres ud igen gen-
nem ånderørene.

Blåmuslinger sidder ofte i klumper på pæle og sten eller blot fæstet 
til hinanden og kan herved danne store banker. Som hæftemiddel 
bruger de nogle hornagtige tråde, kaldt byssus. Byssus er et klæ-
brigt sekret, der størkner til det trævlede skæg, vi ser på muslingen. 
Muslingerne kan rive det over og gendanne det, og på den måde 
samt ved hjælp af deres fod kan de bevæge sig langsom omkring.

Indsamling af blåmuslinger
De levende blåmuslinger samles ind med hænderne eller ketsjere.
Se på den store forskel, der er på muslingernes størrelse og almene 
udseende.

Muslingerne opbevares i spanden eller akvariet med lidt havvand.
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Blåmuslingen udenpå og indeni
Til dissektionen skal du bruge:
Fotobakke
Kniv
Kødnåle

Kig først på skallen og tegn eventuelt muslingen. Forsøg at åbne 
muslingen med fingrene. Muslingen åbnes derefter ved at føre 
en kniv ind mellem skallerne langs den lige kant mod spidsen og 
skære lukkemusklerne over.

Åben muslingen og kig efter de overskårede lukkemuskler, foden, 
gællerne og ånderørene, som er kanaler for det ind- og udstrøm-
mende vand. Forsøg om I kan finde den kirtel, der danner byssus-
trådene.

Tegn evt. hvordan muslingen ser ud indeni.

Når eleverne har studeret muslingens bløde dele, tages hele mus-
lingen ud, og skallernes hængsel, mærkerne efter lukkemusklerne 
på skallens inderside samt perlemorslaget kan iagttages.

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvad bruger muslingen skallerne til - eller hvordan beskytter  
 muslingen sig mod fjender?

  Kan du hive muslingeskallerne fra hinanden?

  Hvorfor er skallerne så svære at få fra hinanden - og hvorfor er  
 det en fordel?

  Hvad bruges skægget (byssus) til?

  Hvad bruger muslingen gællerne til?

 Hvordan får muslingen sin føde – hvad spiser den?

  Hvad bruger muslingen ånderørene til?

  Hvad får muslingen til at danne perler?

  Kan du finde hængslerne på skallerne?

Her kan du læse mere
Havets dyr og planter, M. Køie m.fl., Gads Forlag, 2000.
Zoologisk Morfologi, Å. Jespersen & J. Lützen, Gads Forlag, 2005.
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