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Djurplankton

Människa

Jag är: Ett litet djur i vattnet. Ofta ett litet barn till större djur
men jag kan även vara så liten att jag är ett plankton hela livet.
Jag äter: Växtplankton men även andra djurplankton. Jag är
en konsument.
Jag bor: I det fria vattnet där jag driver med strömmen.

Jag är: En yrkesfiskare som jobbar med att fånga mat till havs.
Jag äter: Både djur och alger från haven men oftast rovfiskar.
Jag är en toppkonsument.
Jag bor: På land men tar mig ut i havet för att fånga mat.

”Phytoplankton – Coscinodisus and Ceratium species –
Mississippi Department of Marine Resources – Shellfish
Bureau” by Mississippi Department of Marine Resources

Strandkrabba

Växtplankton

Jag är: En krabba på upp till 7 cm över ryggskölden. Jag varierar
i färg från brun, grön till blå.
Jag äter: Det mesta jag hittar. Jag är en konsument.
Jag bor: Mellan stenar, alger och ålgräs men ibland gräver jag ner
mig i sanden eller springer runt på land.

Jag är: En liten alg som lever i det fria vattnet, så små att vi oftast
inte syns förrän vi är många. Jag är en producent.
Jag gillar: Mycket solljus och näring för då delar vi oss och blir
jättemånga, vilket brukar kallas algblomning.
Jag bor: Nära vattenytan där det finns mycket solljus.
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”Torsk” by Joachim S. Müller

“File:Common seal (Phoca vitulina).jpg” by Charles J

Torsk

Knubbsäl

Jag är: En stor fisk som kan bli upp till 1,5 m lång. Jag är
mörkbrun över ryggen som sen blir ljusare ner mot min vita mage.
Har en skäggtöm under hakan som jag smakar med.
Jag äter: Små bottendjur som liten men sen äter jag fisk. Simmar
in på grunda bottnar på natten för att jaga. Jag är en konsument.
Jag bor: Bland alger och ålgräs som ung, sedan på djupare vatten.

Jag är: En säl som blir upp till 1,7 m lång med grå/brun päls med
mörka fläckar. Jag har ett rundat huvud och kort nos.
Jag äter: Som ung kräftdjur och blötdjur men när jag blir äldre
äter jag fisk som plattfisk och tobis. Jag är en toppkonsument.
Jag bor: Med mina kompisar i flockar nära kusten på skär och
sandrev. Jag kan vara både på land och i vatten.

”Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758”
by Heessen, Henk

Sandräka

Rödspätta

Jag är: En platt räka upp till 8 cm lång som kan variera i färg
från ljus till mörk beroende på bottens färg.
Jag äter: Djurplankton, smådjur och växtmaterial. Jag är
en konsument.
Jag bor: På sandbotten där jag gräver ner mig så bara mina
ögon sticker upp.

Jag är: En rödprickig plattfisk som blir upp till 50 cm lång.
Jag äter: Musslor, kräftdjur och borstmaskar nere i sanden.
Jag är en konsument.
Jag bor: På sandblandad botten. Nära stranden som yngel och
djupare som vuxen.
2

”Gammarus salinus” by Hans Hillewaert

Tångräka

Tångmärla

Jag är: En genomskinlig räka med blå och gulrandiga ben.
Jag kan bli upp till 8 cm och varierar i färg efter miljö.
Jag äter: Djurplankton, smådjur och växtmaterial. Jag är
en konsument.
Jag bor: Bland alger och ålgräs.

Jag är: En liten räka som är böjd och hoptryckt från sidan. Jag
varierar i färg från mörkgrön till brunt och kan bli 2,5 cm lång.
Jag äter: Växtmaterial och smådjur. Jag är en konsument.
Jag bor: Bland alger och ålgräs.
”Clupea harengus Linnaeus, 1758” by Decleer, Misiel

”Praunus flexuosus (Gebogene Schwebegarnele,
chameleon shrimp)” by apporiented

Sill
Jag är: En långsmal silvrig stimfisk på upp till 40 cm lång som är
mörk på ovansidan med en ljusare mage.
Jag äter: Väldigt små kräftdjur. Jag är en konsument.
Jag bor: Inne vid stranden som yngel och simmar sen ut djupare
som vuxen. Bor med mina kompisar i stim. Jag lägger mina ägg på
bland annat brunalger.

Pungräka
Jag är: En liten räka på upp till 2,5 cm med en pung på
magen och svarta utstående ögon.
Jag äter: Både växter och andra smådjur. Jag är en konsument.
Jag bor: Bland alger och ålgräs nära stranden samt i fritt vatten.
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”Cerastoderma edule (Coque)” by cqujntin

Vanlig sjöstjärna

Hjärtmussla

Jag är: En sjöstjärna med fem armar och varierar mycket i färg.
Allt från blå till orange. Jag är upp till 45 cm i diameter men
sällan större än 25 cm förutom på större djup.
Jag äter: Både levande djur och döda men gillar bäst blåmusslor.
Jag är en konsument.
Jag bor: Både på sandbotten och inne bland tång och sten.

Jag är: En vit eller gulbrunaktig mussla med ett räfflat skal.
Blir upp till 5 cm.
Jag äter: Växt- och djurplankton. Jag är en filtrerande konsument.
Jag bor: Nergrävd under sandbotten. Oftast ser man bara
mina andningsrör som sticker upp ur sanden.
”Mytilus edulis reef” by Hans Hillewaert

Tånggråsugga

Blåmussor

Jag är: Ett ovalt, platt kräftdjur upp till 3 cm långt. Jag varierar i
både färg och mönster.
Jag äter: Tång i massor. Gärna brunalger. Jag är en konsument.
Jag bor: På tångruskor som blåstång.

Jag är: En blå/brun avlång mussla som blir upp till 10 cm lång.
Jag äter: Växt- och djurplankton. Jag är en filtrerande konsument.
Jag bor: På stenar, klippor och på undersidan av bryggor.
4

Havstulpaner

Strandsnäcka

Jag är: Ett litet kräftdjur som bygger ett fint vitt hus av kalk.
Huset blir upp till 2 cm brett.
Jag äter: Växt- och djurplankton. Jag är en filtrerande konsument.
Jag bor: På alla möjliga hårda ytor. Allt från sten till krabbskal
och båtar.

Jag är: En liten snäcka med ett slätt brunaktigt snurrat skal som
inte blir mer än 3,5 cm stort.
Jag äter: Alger på stenar och tång. Jag är en konsument.
Jag bor: På stenar bland tången men går även på promenad på
sandbotten ibland.

”Harbour porpoise” by Decleer, Misiel

Tumlare

Blåstång

Jag är: En liten tandval på upp till 1,8 m som lever hela året i våra
svenska vatten. Min kropp är kompakt byggd med en avrundad
nos och trekantig ryggfena.
Jag äter: Fisk som sill, torsk, makrill men även bläckfisk och
andra bottendjur. Jag är en toppkonsument.
Jag bor: Med min familj i små flockar nära kusten.

Jag är: En stor brunalg med blåsor som sitter i par. Jag kan bli
upp till 1 m hög och upp till 50 år gammal. Jag är en producent.
Jag gillar: Alla mina hyresgäster som bor bland mina blad.
Jag växer: På hårda material där jag kan växa med solljus och
lagom med näring.
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”Pacific Sand Lance” by brewbooks

Fintrådiga alger

Tobis

Jag är: Flera olika arter av alger (både gröna, bruna och röda) som
ofta ser ut som hår eller tussar. Vi är ettåriga vilket betyder att vi
lever från vår till höst, sen vissnar vi. Jag är en producent.
Jag gillar: Mycket solljus och näring.
Jag växer: På hårda material eller på andra alger.

Jag är: En långsmal silverfärgad fisk med grön, brun eller blåaktig
rygg. Har även ett ordentligt underbett och kan bli 20 cm lång.
Jag äter: Djurplankton och smådjur. Jag är en konsument.
Jag bor: Nergrävd i sandbotten på dagen och simmar sen upp
under natten med mina vänner.

Ålgräs

Tångspigg

Jag är: En blommande växt som ser ut som ett gräs. Jag växer i
saltvatten och blir upp till 1,2 m hög. Jag är en producent.
Jag gillar: Att bre mig ut över hela vikar och bilda stora ängar
som djuren kan bo i.
Jag växer: På grunda sand- och lerbottnar.

Jag är: En långsmal fisk med ungefär 15 taggar längs ryggen.
Jag blir upp till 20 cm lång.
Jag äter: Små kräftdjur och fiskyngel. Jag är en konsument.
Jag bor: Bland ålgräs och alger där jag gömmer mig.
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