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1   a   Schelp stevig en vrij dik. Aan de binnenzijde, onder de top duidelijke en stevige slottanden  

(zoals in Fig. 1a). Spierindruksels (Fig. 1a) duidelijk en meestal verzonken.   2 
 
     b Schelp dun en breekbaar. Aan de binnenzijde, onder de top geen duidelijke slottanden  

(zoals in Fig. 1b). Spierindruksels minder duidelijk zichtbaar en niet verzonken.   3 
 
2   a Breedte minder dan 2x de hoogte (Fig. 1b), ovaal en met een afgeronde achterrand. 

Slottand aan de voorrand kort, breed en gegroefd, en naar binnen gericht (Fig. 2b). 
Unio crassus   Philipsson, 1788 – Bataafse stroommossel  (L = 50 - 70 mm.) -  Fig. 2 a,b 

 
     b Breedte meer dan 2x de hoogte. Achterrand nogal spits. Boven- en onderrand ongeveer  

evenwijdig. Onderrand recht of slechts licht gebogen. Slottand aan de voorrand lang en  
smal en volledig vervat in de schelprand (Fig. 1a). Top met 2 radiale rijen knobbeltjes. 
           Unio pictorum  (Linnaeus, 1758)  –  Schildersmossel  (L = 70 - 110 mm.) -  Fig. 3 

 
     c Breedte ongeveer 2x de hoogte. Achterrand nogal spits. Onderrand duidelijk en regelma- 

tig gebogen, nooit recht. Slottand aan de voorrand lang en smal en volledig vervat in de  
schelprand (zoals in Fig. 1a). Top prominent en knobbeltjes vormen W-vormige sculptuur. 

     Unio tumidus  Philipsson, 1788  –  Bolle stroommossel  (L = 60 - 100 mm.) -  Fig. 4 
 

3   a Breedte van de schelp duidelijk minder dan 2x de hoogte      4 
  
     b Breedte ongeveer 2x de hoogte, erg plat, en ovaal of iets ruitvormig. Achter de top is de  

schelp zwak vleugelvormig uitgerekt. Bij de top twee of drie paren van knobbeltjes of  
omgekeerd V-vormige ribbels (Fig. 5b). Voor- en achterrand licht gapend.  

Pseudanodonta complanata  (Rossmässler, 1835) – Platte zwanenmossel  (L = 70 - 90 mm.) -  Fig. 5 a,b 
 
4   a Achter de top is de schelp duidelijk vleugelvormig uitgerekt waardoor de boven- en de  

achterrand, en ook de boven- en de onderrand een duidelijke hoek vormen (Fig. 6 a-c).  
De ribbels rond de top lopen niet gelijk met de concentrische groeilijnen, en kruisen deze  
zelfs soms (Fig. 6d). Onderrand van de schelp langs de voorrand duidelijk verdikt (Fig. 6e)  
en daardoor aan de binnenzijde wit in plaats van parelmoerkleurig.   

           Anodonta anatina  (Linnaeus, 1758)  –  Vijvermossel  (L = 70 - 130 mm.) -  Fig. 6 a-f 
 

    b De bovenrand gaat meer geleidelijk over in de achterrand, en de boven- en onderrand  
zijn ongeveer evenwijdig (Fig. 7a,b). Onderrand van de schelp overal even dik en binnen- 
in parelmoerkleurig (Fig. 7c). De ribbels rond de top lopen min of meer evenwijdig  met de  
groeilijnen (Fig. 7d). De schelp voelt duidelijk lichter aan dan bij de vorige soort. 

Anodonta cygnea  (Linnaeus, 1758)  –  Zwanenmossel  (L = 70 - 200 mm.)   5         Fig. 7 a-f 
 

(jonge exemplaren van A. cygnea zijn wel duidelijk vleugelvormig uitgerekt achter de top  
(Fig. 7e), zoals Anodonta anatina, maar zijn van jonge exemplaren van deze laatste soort  
te onderscheiden door de concentrische ribbels rond de top; vergelijk Fig. 6d en Fig. 7d). 

 
5   a Schelp breed ovaal. Breedte duidelijk minder dan 2x de hoogte. Bovenrand iets schuin. 

Onderrand regelmatig gebogen. 
  Anodonta cygnea cygnea  (Linnaeus, 1758)  –  Zwanenmossel  (L = 70 - 200 mm.) -  Fig. 7a 

 
     b Schelp langwerpig ovaal, langgerekter en platter dan de vorige ondersoort. Bovenrand on- 

geveer horizontaal. Bijna 2x zo breed als hoog. Onderrand zwak gebogen tot vrijwel recht. 
  Anodonta cygnea  zellensis  (Gmelin, 1791)  –  Zwanenmossel  (L = 70 - 170 mm.) -  Fig. 7b 
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Fig. 5a   Pseudanodonta complanata

Fig. 6a   Anodonta anatina  - jong ex.

Fig. 6c   Anodonta anatina

Fig. 6d   Anod. anatina  – topgedeelte
stippellijnen:  groeilijnen;  volle lijnen:  ribbels bij top

Fig. 6b   Anodonta anatina

Fig. 6e   Anodonta anatina - binnenzijde Fig. 6f   Anodonta anatina - topaanzicht

Fig. 5b   Pseudanodonta complanata
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Fig. 7f  Anodonta cygnea – topaanzicht

Fig. 7a   Anodonta cygnea cygnea Fig. 7b   Anodonta cygnea  zellensis

Fig. 7c   Anodonta cygnea  - binnenzijde

Fig. 7e   Anodonta cygnea  - jong ex.

Fig. 7d   Anod. cygnea  – topgedeelte
stippellijnen:  groeilijnen;  volle lijnen:  ribbels bij top
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