
tips och fakta för unga havsforskare

Under ytan 
i västerhavet



tips och förberedelser

havet – det ser så blått ut. på håll. Men om du 
tittar närmare är det en massa färger. samtidigt 
är det genomskinligt. livet under ytan i väster-
havet har mer färg än du tror. om du tittar nära. 

vem bor där nere under ytan? Med hjälp av en 
håv eller sil och en balja kan du faktiskt ta reda 
på det. bli havsforskare och lär känna igen de 
spännande krypen och häftiga algerna. här får du veta mer om 
några av de vanligaste djuren och växterna längs västerhavets 
kust. 

havet – en häftig värld

läs Mer

här tar vi bara upp några av de vanligaste 
arterna du kan hitta. Det finns förstås många 
fler snäckor, musslor, fiskar och annat i 
väster havet. vill du veta mer så kolla in baksi-
dan. obs! storleken som anges vid varje art är 
en ungefärlig maxstorlek. 

tips

Blåstångsbe-
bisar!



tips och förberedelser

En havsforskares största tillgång: 

Nyfikenhet!
var närgången

lägg dig på magen vid vattnet och spana 
in vad som händer under ytan. här pågår 
ständigt något. Någon ska ha barn, någon 
bråkar, någon sover. 

mask och snorkel

Med mask och snorkel kan du komma 
ännu närmare, och lite längre ner i djupet. 
välj en plats där vattnet är så klart som 
möjligt.

tips

havet – en häftig värld
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bra att ha
• Håv eller sil 
• Balja 
• Små skålar/burkar
• Förstoringsglas eller lupp
• En fjäderpincett (en mjuk 

pincett som inte skadar 
djuren)

• Tålamod!

tips

fixa en håv

du kan bygga en håv själv. ta ett durkslag 
eller en sil. surra eller skruva fast vid ett gam-
malt kvastskaft. klart! 

gör en vattenkikare

Ta en burk eller plaströr. Ta bort botten om du 
har en burk. sätt på en plastpåse med gum-
misnodd eller fäst en plastskiva (t.ex. plexiglas) 
med kraftig tejp. tryck ner kikaren i vattnet och 
upptäck något nytt.

tips



Storspigg †

fiskar

Tångspigg
KArAKTär: Långsmal fisk med unge-
fär 15 taggar i rad på ryggen.

STorLEK: 20 cm 

FAvoriTpLATS: Gömd bland tången. 

JAG GiLLAr: att äta små kräftdjur. 

JAG GiLLAr iNTE: att jag bara blir 
drygt ett år gammal.

SpaNa Spigg!

spana ned under vattenytan. har du tur kan 
du få se spiggens spännande liv. hannen 
och honan dansar innan honan lägger rom 
i boet. hannen vaktar rommen i ett bo som 
han själv har byggt. han skyddar den ilsket 
mot hungriga inkräktare.

tips
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√

Varning – jag är rätt vass! 

KArAKTär: Taggig liten fisk som också finns i 
sötvatten. Tre rejäla taggar på ryggen. 

STorLEK: 11 cm 

FAvoriTpLATS: simmar gärna i stim nära stran-
den. Mitt eget bo bygger jag av växtdelar. 

JAG GiLLAr: Min snygga röda mage under lek
tiden och att ta hand om mina barn (hannen). 

Jag gillar inte: De som försöker äta upp barnen.

Skiftar färg beroende på färgen på växterna närheten.
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fiskar
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Stensnultra†
KArAKTär: rödaktig fisk med en mörk fläck längst 
fram på ryggfenan och en överst  
på stjärtroten.

STorLEK: 18 cm 

FAvoriTpLATS: Bland alger, både på grunt  
och djupare vatten. 

JAG GiLLAr: Att äta små kräftdjur, musslor och snäckor.

Jag kan äta parasiter som sitter p
å andra f s

kar
.

Tångsnälla
KArAKTär: Långsmal fisk med lite rörformad mun. Den både 
liknar och är nära släkt med sjöhästen. Hannen bär äggen i en 
pung på magen. 

STorLEK: Honan kan bli 35 cm, hanen bara 24 cm. 

FAvoriTpLATS: Bland ålgräset (sid 13) på grunt vatten  
och i tången. 

JAG GiLLAr: att nästan ingen ser mig bland ålgräset. Med min su-
gande mun mumsar jag i mig pyttesmå kräftdjur och fiskyngel. 

√
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ser dU tångsnällan?

För att skydda sig mot rov-
djur är tångsnällan expert 
på att likna ett ålgräsblad. 
den simmar med huvudet 
mot ytan och stjärten mot 
botten. även dess färg 
liknar ålgräset. Det finns 
flera arter som liknar tång-
snällan är du osäker kan 
du läsa vidare med hjälp 
av informationen på sista 
sidan. 

fakta



fiskar

Sjustrålig  
smörbult
KArAKTär: Liten fisk med en svart fläck vid 
stjärtfenan. Hanen har även en svart fläck bakom 
bröstfenan.

STorLEK: 6 cm 

FAvoriTpLATS: bland tång och ålgräs.

JAG GiLLAr: att mumsa i mig små kräftdjur

6

Sandstubb
KArAKTär: Sandfärgad fisk med mörka fläckar. 

STorLEK: 10 cm 

FAvoriTpLATS: grunda bottnar på sommaren när 
jag leker. Jag simkryper längs botten och syns 
knappt i sanden. på vintern drar jag till djupare 
lerbottnar.

JAG GiLLAr: att vakta äggen ordentligt i en 
håla eller under ett tomt musselskal (om jag är 
hanne).

√

Ja

g är bra
 på att gräva med bröstfenorna. √

Tobis
KArAKTär: Långsmal silverfärgad fisk med  
grön, brun eller blåaktig rygg. 

STorLEK: upp till 20 cm 

JAG GiLLAr: att simma i stim med mina kompisar 
vid sandstränder.

JAG GiLLAr iNTE: När någon försöker fånga mig. 
Då gömmer jag mig blixtsnabbt i sanden. 

Jag är släkt med sandstubben, lerstubben och bergstubben.

√



fiskar

Jag är släkt med sandstubben, lerstubben och bergstubben.

Sandskädda
KArAKTär: plattfisk som är sandfärgad. 

STorLEK: 40 cm 

FAvoriTpLATS: Nära stranden när jag är yngel, 
när jag är vuxen simmar jag längs med botten 
på djupare vatten.

JAG GiLLAr: Att mumsa i mig djur som finns i 
botten.

mina yngel kan killa dig under foten!

√

Rödspätta
KArAKTär: prickig plattfisk som har en rad med 
knölar bakom ögonen. 

STorLEK: upp till 50 cm är vanligast men man 
har fångat meterstora. 

FAvoriTpLATS: Nära stranden när jag är yngel, 
när jag är vuxen simmar jag längs med botten på 
djupare vatten.

JAG GiLLAr: Mina snygga röda prickar.

JAG GiLLAr iNTE: fintrådiga alger som lägger sig 
på sandbotten.

vandrande öga

När plattfiskarna är nykläckta små yngel har de ett öga på var sida av huvudet. 
Då simmar de runt i vattnet. När ynglen blir större vandrar det ena ögat över 
till andra sidan. Då börjar de simma längs med botten. Den ögonlösa sidan blir 
undersida (ljus) och den andra blir ovansida (mörk).

√

7
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alger

Blåstång ®

KArAKTär: stor brunalg med runda blå-
sor. Blåstången kan bli flera år.
STorLEK: 1 meter hög.
JAG GiLLAr: solljus och lagom med näring. 
alla mina mysiga hyresgäster som bor 
mellan mina grenar. Mina blåsor gör att 
grenarna lättare flyter upp mot solljuset.
JAG GiLLAr iNTE: fintrådiga alger som 
skuggar mig. att bli lossryckt från min 
klippa eller bli uppäten av tånggråsuggan.

Havets bästa hyresvärd!

Blåstångens  
kärleksliv

När fullmånen lyser på försom-
maren vill blåstången fortplanta 
sig. blåstången har honplantor 
och hanplantor med ägg eller 
spermier i blåslika behållare i 
toppen, så kallade receptakler. 
härifrån släpps miljarder små ägg 
och spermier ut i vattnet. den här 
svärmningen styrs av månen och 
tidvattnet. ägg och spermier för-
enas och bildar en groddplanta – 
en pytteliten blås tång. groddplan-
tan fäster i bästa fall på en sten där 
den kan växa sig större. Den växer 
långsamt och kan bli nära 50 år om 
den får växa ifred. 

fakta

rUskigt tips

• Skaka en lös blåstångruska över 
en balja. se vad som ramlar ut. alla 
ruskans hyresgäster. kolla vilka du 
känner igen.

• Tänk på att du inte får rycka loss tång 
som sitter fast, utan bara ta den som 
flyter eller sitter på en liten sten. 

Här ser du några av de ”kryp”  

som gömmer sig bland mina grenar.



alger
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Spiraltång
KArAKTär: brunalg som ibland har tjockare 
blåslika spetsar med en rand mitt på.

STorLEK: 30 cm

FAvoriTpLATS: Fastsatt på sten eller klippa, 
precis i vattenbrynet.

JAG GiLLAr: Att vara slemmig så jag inte blir för 
torr när jag hamnar ovanför vattenytan. 

Sågtång  ®
KArAKTär: brunalg som är sågtandad i kanten. 
ibland kan man se små blåsor längst ut på gre-
narna. Där finns sågtångens ägg eller spermier.

STorLEK: 1 m

FAvoriTpLATS: fastsatt på en sten eller klippa.

JAG GiLLAr: att växa tillsammans med massa 
kompisar. Jag växer alltid djupare än blåstången.

√

I mina små knölar har 
jag antingen ägg eller 

spermier.

Jag är slemmig för att in
te to

rka ut där jag växer.



alger

Vi kan kännas härligt hala.

Skräppetare   ®

KArAKTär: platt, stor brunalg med ett långt, gropigt och 
halt blad.

STorLEK: 3 m långa och 30 cm breda blad

FAvoriTpLATS: fastsatt på klippor och stenar.

JAG GiLLAr: att bilda stora vajande skogar. där kan 
många djur och växter gömma sig.

10

Ja

g ser
 ut som ett kolasnöre! √ Snärjtång

KArAKTär: Tunn snörlik brunalg täckt av fina små hår 
som gör den mjuk och len.

STorLEK: 3,5 m

FAvoriTpLATS: gillar att sitta på en liten sten eller 
skal. trivs i havsvikar där vattnet är lugnt.

JAG GiLLAr: att vara tillsammans med andra 
snärjtångskompisar i vikarna. att snärja och slingra 
mig runt simmande ben och visst känns jag len.

Fingertare ®

KArAKTär: en brunalg som har platta stora blad med 
flikar som liknar långa fingrar.

STorLEK: 1,5 m

FAvoriTpLATS: fastsatta på klippor.

JAG GiLLAr: vågor, jag tycker bättre om att bo vågigt än 
min släkting skräppetare. precis som skräppetaren 
tycker jag också om att bilda vajande skogar.

Skräppetare

Fingertare



alger 

grönslick ®

KArAKTär: Ser ut som illgrönt hår. När det är 
lågvatten ser det mer ut som ett vitt skägg.

STorLEK: max 30 cm

FAvoriTpLATS: längs klippstränder där jag kan 
vara hal för badande fötter.

JAG GiLLAr: Mycket näring – ju mer desto 
grönare.

Tarmtång
KArAKTär: Genomskinlig, ihålig grönalg som 
ibland är gasfylld. kallas ibland tarmalg. 

STorLEK: 40 cm

FAvoriTpLATS: trivs i hällkarens varma vatten. 
hällkar är små vattensamlingar på klipporna. 
Men du hittar mig också i havet, ofta på klippor 
precis i strandkanten.Jag har många släktingar som ser ut 

som illgröna minitarmar.

11

√

Akta så du in
te halk

ar på m
ig!
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Slick och sleke
KArAKTär: Det finns flera sorter av dessa röd-
alger. du känner igen dem på att de ser ut som 
fintrådiga buskar i olika storlek. Slick förgrenar 
sig åt alla håll medan sleke grenar upp sig i två 
nya grenar åt gången, så kallad gaffelgrening. 
Titta med lupp för att se hur de grenar sig.

Karragentång  ®

KArAKTär: En styv rödalg som ofta krusar sig i 
kanterna. ibland är den gulgrön i topparna då 
den utsätts för mycket solljus.

STorLEK: 20 cm

FAvoriTpLATS: fastsatt på sten ofta i skugga 
under de större brunalgerna.

JAG GiLLAr: Att få vara under vatten,  
då glittrar jag i blått.

leta efter tång i maten

Titta på innehållsförteckningar hemma 
eller när du är i affären. kika extra noga 
bland glass, färdiga såser och mjölkpro-
dukter. hittar du någon där det står e407 
så vet du att det finns karragen i produk-
ten. (Ursprungligen gjordes tillsatsen av 
av karragentång, men numer används 
oftast tropiska tångarter istället.)

tips

Jag kan användas bland annat i glass så 
att den får rätt konsistens. 

√

Sleke – ute i spet-
sarna ser det ut som 
små klor.

alger
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andra vattenväxter

Jag är inte 
en alg, jag 
är en blom-
växt.

Ålgräs   ®

KArAKTär: Har långa smala gröna band, kallas 
ibland bandtång. Ålgräs och andra sjögräs 
är unika eftersom de är de enda blommande 
växterna som kan pollineras under vatten.

STorLEK: 200 cm

FAvoriTpLATS: Mjuka sand- och lerbottnar

JAG GiLLAr: Att bre ut mig över en hel vik om 
jag kan. Jag kan bli en hel äng ålgräs. Många 
smådjur och fiskyngel gillar att gömma sig 
och leta mat hos mig.

ålgräs, alg, tång – vem är vad?

Ålgräs är en fröväxt. Det betyder att den precis som blomväxterna på land har blommor och 
rötter. De träd och blommor du ser på land är fröväxter. Ålgräset har rötter som de använder för 
att ta upp näring med, men också för att hålla fast sig i botten.

alger är växter som inte har blommor och rötter. i stället för rötter håller de fast i underlaget 
med en häftplatta. i stället för blad och stam brukar man säga att algerna har en bål. Eftersom 
alger inte har rötter tar de upp näring genom bålen. En del alger är pyttesmå och sitter inte fast 
på något utan flyter runt i havet, de kallas också de kallas mikroalger eller växtplankton. 

tÅng är ett annat namn för alger, men bara för de alger vi kan se med blotta ögat. Tången sitter 
oftast fast på något, till exempel en sten, klippa eller skal eller annan alg. 

fakta



Tångräka
KArAKTär: genomskinlig räka med gul- 
och blårandiga ben. Finns flera arter.

STorLEK: 7 cm 

FAvoriTpLATS: bland ålgräs och alger.
JAG GiLLAr: Att kamouflera mig i havets 
undervattenskogar. Jag är inte alltid så lätt 
att hitta.

kräftdJur

Jag har blå-
gula ben. 

pungräka †

KArAKTär: liten räka med pung på ma-
gen och svarta utåtstående ögon. Finns 
många varianter.

STorLEK: 2,5 cm 

FAvoriTpLATS: Bland alger och sjögräs 
nära stranden. 

JAG GiLLAr: Mina stora vackra ögon. Att 
leva på djupt vatten men också i stim 
med mina kompisar nära land. 

JAG GiLLAr iNTE: att bli uppäten. Många 
fiskar gillar mig och mina släktingar. Tångmärla π

KArAKTär: Liten räka som är böjd och  
hoptryckt. Brunaktig i färgen. Finns flera arter.

Storlek: 2 cm 

FAvoriTpLATS: grunda vatten bland alger och 
stenar.

JAG GiLLAr: : Att vara nära min älskling under 
vår och sommar. vi sitter ihop (kramas) hela 
tiden tills honan ömsar skal. Då parar vi oss.

Pungräkor! En del av oss  
är riktiga rovdjur,  
andra växtätare.

Jag gillar att gömma 
mig bland 

tångruskor.

14

√
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kräftdJur

Sandräka
KArAKTär: en räka som kan var både ljus 
och mörk i färgen beroende på vilken färg 
botten har. 

STorLEK: 8 cm 

FAvoriTpLATS: sandbotten.

JAG GiLLAr: att gräva ner mig i sanden. ofta 
sticker bara mina ögon och antenner upp.

När jag växer kan jag byta kön från 
hane till hona och bära mina ägg under 
stjärten.

Strandkrabba ®

KArAKTär: En krabba som är blågrönaktig till grönaktig 
på ryggskölden och ljusgul till tegelröd på undersidan. 
Klorna kan nypas hårt så var försiktig!

STorLEK: ryggskölden kan bli 7 cm bred. 

FAvoriTpLATS: bland tång eller stenar. ibland kan jag 
gräva ner mig i sanden.

JAG GiLLAr: : Att äta det mesta.  
Jag tycker om att vara vaken på natten.

JAG GiLLAr iNTE: Fåglar och fiskar som vill äta upp mig. 

Jag byter skal för att kunna växa. Mina 
gamla skal kan du hitta på stranden.

√

lyft en strandkraBBa

vill du lyfta en strandkrabba ska du hålla den 
i ryggskölden. Håller du i en klo eller ett ben 
kan du få ett nyp av klon men krabban kan 
också tappa benet. titta på krabbans undersi-
da. om stjärten som är invikt under kroppen, 
har 5 leder och är spetsig, är det en hane. Har 
den 7 leder och är rundare är det en hona. 

tips
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kräftdJur

Havstulpan
KArAKTär: Kräftdjur i ett hårt vitt hus. Finns flera arter.

STorLEK: 2 cm 

FAvoriTpLATS: Alla möjliga hårda ytor klippor, stenar, 
musslor och båtskrov.

JAG GiLLAr: när vi sitter många havstulpaner tätt till-
sammans. När jag föds är jag en larv som simmar runt 
i vattnet, sen sätter jag mig på en sten eller båt nära 
andra havstulpaner. där bygger jag mitt hus av kalk. här 
stannar jag så länge jag lever.

Akta så du inte river dig på mitt 
skal när du badar bland klippor.

√

Tånggråsugga
KArAKTär: Tånggråsugga, flera olika arter som ofta är 
gröngula eller rödbruna i färgen. ibland är jag randig på 
tvären, ibland på längden. Jag kallas ibland tånglus. 

STorLEK: 3 cm 

FAvoriTpLATS: på tångruskor.

JAG GiLLAr: : Tång! Tillsammans med mina kompisar kan 
jag äta massor. det är nästan bara vi i västerhavet som 
äter blås, såg och spiraltång. 

√

förgifta inte havet

Måla inte båten med giftig färg för att slippa oss 
havstulpaner. Den förgiftar och dödar andra djur 
också. och kan hamna i de fiskar som du själv vill 
äta. Det finns många bättre sätt att slippa havstul-
paner på båten! 

tips

matdags

spana in några havstulpaner 
under ytan. var blickstilla! vänta! 
har du tur kan du se när de fångar 
plankton med sina fjäderlika ben. 

tips

Honan lägger äggen 
i en yngel-påse mel-
lan de sju benparen.



Musslor

Både ejdrar, flun-
dror och männis-
kor tycker om att 
äta mig.

Blåmussla ®

karaktär: Brun och blåskimrande mussla. 

STorLEK: upp till 10 cm

FAvoriTpLATS: på stenar, klippor och på rep 
eller pålar. 

JAG GiLLAr: Mina byssustrådar som jag 
använder för att sätta mig fast. Att filtrera 
vatten, på det viset äter jag samtidigt som 
havet blir rent.

17

√

Jag blir svart av ilska  
när jag inte får syre.

Östersjömussla
KArAKTär: ljusrosa liten mussla.

STorLEK: 3 cm 

FAvoriTpLATS: nedgrävd i sandbotten. 

JAG GiLLAr:: Att äta döda växter och djur som  
trillat ner till botten.

JAG GiLLAr iNTE: när syret på bottnarna tar slut.  
då blir jag alldeles svart.

Hjärtmussla †

KArAKTär: vit eller gulbrunaktig mussla som 
har räfflade skal. Finns flera arter.

STorLEK: 5 cm 

FAvoriTpLATS: nedgrävd i sanden. Jag kan gräva 
riktigt snabbt.

JAG GiLLAr:: Att sticka upp mitt andningsrör 
genom sanden och filtrera vatten.

Om du tittar på 
mig från sidan 
ser jag ut som ett 
hjärta.



Musslor
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Sandmussla π

KArAKTär: stor vit mussla.

STorLEK: 14 cm 

FAvoriTpLATS: nedgrävd i sanden.

JAG GiLLAr: Att filtrera vatten med mitt and-
ningsrör som jag sticker upp ur sandbotten.

Jag kom till Sverige 
på 1500-talet.

Kniv-
mussla ®

KArAKTär: Mussla med 
avlångt skal. Det finns flera 
arter. 

STorLEK: 16 cm

FAvoriTpLATS: sandbott-
nar där jag gömmer mig i 
sanden.

JAG GiLLAr: att sticka upp 
andningsröret ur sanden och 
filtrera vattnet.

π Skeppsmask
KArAKTär: trots namnet är det en mussla. Men skalet täcker bara en liten 
del av den långa kroppen.

STorLEK: 30 cm lång, skalet kan bli 8 mm. 

FAvoriTpLATS: i trä som finns i havet.

JAG GiLLAr: att både äta trä och borra långa gångar i det.

JAG GiLLAr iNTE: För sött vatten. Därför vill jag inte vara i Östersjön. Det är 
därför man kan hitta gamla trävrak i Östersjön men inte i västerhavet, för 
där har jag och mina kompisar ätit upp dem.

Jag är proffs på 
att gräva.

Jag använder mina 
skal att borra med.



Strandsnäcka ®

KArAKTär: snäcka med brunaktigt skal med en 
spetsig topp.

STorLEK: 4 cm 

FAvoriTpLATS: på stenar. Men kan också krypa på 
sandbotten. om jag hamnar ovanför vattenytan kan 
jag stänga igen skalet med en liten dörr så jag inte 
torkar ut. 

JAG GiLLAr: att beta alger.

snäckor

Nätsnäcka π

KArAKTär: Snäcka med nätmönster på skalet. 

STorLEK: 3 cm 

FAvoriTpLATS: nedgrävd i sandbotten med bara 
andningsröret ovanför. 

JAG GiLLAr: att äta. känner jag lukten av mat  
skyndar jag mig över sandbotten för att vara först.

mUssla eller snäcka?

Musslor har två skal och snäckor bara 
ett. snäckans skal är ofta spiralformat. 
Musslans två skal sitter ihop med ett 
gångjärn. snäckor raspar i sig mat med 
tungan den har under foten. Musslor fil-
trerar vatten och äter plankton som fastar 
i musslan. de kan också plocka upp små 
bitar av döda växter och djur från botten, 
t.ex. Östersjömusslan kan göra detta 
istället för att filtrera. 

fakta

19

På gamla skal hittar man ofta ett hål i top-
pen. Det är en borrsnäcka som gjort detta.

Känner jag mig hotad gör jag långa 
hopp med hjälp av foten.
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nässeldJur

Öronmanet ®

KArAKTär: geléaktigt nästan genomskinligt 
nässeldjur. Könsorganen liknar öron. 

STorLEK: Klockan kan bli 30 cm tvärs över.

FAvoriTpLATS: i öppet vatten, men driver 
ibland in till vikar och stränder. 

JAG GiLLAr: att bara driva runt i vattnet och 
äta plankton. Jag förflyttar mig med pum-
pande rörelser.

JAG GiLLAr iNTE: brännmaneter som vill äta 
upp mig. 

Brännmanet
KArAKTär: Geléaktigt rödgult nässeldjur. Har 
långa nässeltrådar som hänger från undersidan.

STorLEK: 1 m tvärs över klockan och tentakler 
som kan bli 10 m långa.

FAvoriTpLATS: i öppet vatten, men driver  
ibland in till vikar och stränder.  

JAG GiLLAr: Att fånga fiskar och öronmaneter 
med mina trådar så jag sedan kan äta dem.

√

vi är släkt med korallerna

Maneter precis som koraller tillhör grup-
pen Nässeldjur, trots att det ser ganska olika 
ut. ofta tänker man att koraller bara finns 
i varma tropiska vatten. Men det finns fak-
tiskt koralldjur i västerhavet också. 

fakta

När ”öronen” är vita är 
jag en hanne. När de är 
rödaktiga är  
jag en hona.

Akta! Jag bränns. Även trådar jag tappat 
fortsätter att brännas.
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andra dJur

Sandmask
KArAKTär: En mask som kan vara allt från röd till grön. 
Gälarna som sticker ut på sidorna är röda. 

STorLEK: 20 cm

FAvoriTpLATS: nedgrävd i sanden i en  
u-formad gång. 

JAG GiLLAr: Att ligga i min gång och äta sand. i rörets ena 
ända bildas därför en grop. Näringsämnena som finns i 
sanden stannar i min kropp men sanden bajsar jag ut. det 
ser ut som korvar i rörets andra ända.

Tångbark
KArAKTär: ser ut som ett vitt nät på bland annat 
tång. varje ruta är i själva verket ett litet djur.  
tillsammans bildar djuren en koloni. 

STorLEK: varje ruta blir max 0,5 mm men varje ko-
loni kan bli flera decimeter i omkrets.

FAvoriTpLATS: på tång men du kan hitta oss på  
stenar och annat också. 

Tillsam-
mans bildar 

vi alla små 
mossdjur en 

koloni.

√

Vanlig 
sjöstjärna ®

KArAKTär: stjärnformat djur som kan variera 
mycket i färg. allt från lila till orange. 

STorLEK: oftast inte större än 25 cm men kan 
bli 45 cm.

FAvoriTpLATS: både på sand och sten. 

JAG GiLLAr: Att äta blåmusslor, jag öppnar 
musslans skal med hjälp av mina sugfötter och 
sedan slukar jag den direkt med magen. 

Om jag tappar en av 
mina armar kan det 

växa ut en ny.

Det är lättare att hitta 
mina gropar och bajs-
högar än att hitta mig.

√
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FRÅga!

känner du några äldre personer 
som brukar vara ute på havet 
längs kusten? fråga om något 
förändrats i havet!

tips

22

Olika salthalt
i västerhavet möts det bräckta vattnet från Öster
sjön med det saltare från Nordsjön. Det gör att 
vattnet i norra delarna av västerhavet är saltare 
än det som finns i de södra delarna. Det vattnet 
som finns inne i Östersjön är mycket mindre 
salt. Denna övergång mellan salt och sötvatten 
kallas gradient. sveriges kuster har tillsammans 
världens längsta saltvattengradient. Men hur salt 
vattnet är påverkas också av djupet. i öresund läg-
ger sig Östersjöns sötare vatten ovanpå Nordsjöns 
saltare. Många djur och växter måste ha en viss 
salthalt för att kunna leva. Det gör att vi hittar fler 
sorters djur och växter där det är saltare. alltså i 
norra delarna av västerhavet. Men ibland kan vi 
hitta samma arter i de södra delarna men på större 
djup.

på de hÅrda klipp- 
bottnarna är vattnet ofta  
i rörelse och de som lever här 
måste hålla sig kvar. algerna 
använder sina fästplattor att 
hålla sig fast på klippor och 
stenar. blåmusslor har trådar 
som de sitter fast med.

Vem lever var?
i havet och längs stränderna finns olika 
sorters botten,  
hårda och mjuka.  
här lever växter och  
djur som passar just där.

blåstång

grönslick

rödalger

blåmusslor

Här är det trångt!

Ö
st

er
sj

ön

SVErIgE
NOrgE

FINlAND

DANMArK

saltare vatten

sötare vatten

ESTlAND

lETTlAND

lITAuEN

salt havsvatten
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Ta hand 
om havet 
i havet bor det massor av växter och djur. 
Många fler än vad som beskrivs i det här 
häftet. tyvärr är inte människor så bra på att 
ta hand om havet. vi släpper ut gifter, avgaser, 
olja, mediciner, näringsämnen mm. Det gör att 
många djur och växter är på väg att försvinna. 
en riktig bov är alla plaster som djur både äter 
och trasslar in sig i. För att havet ska vara lika 
vackert och fyllt med liv i framtiden också 
måste vi ta hand om det. 
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på de MJuka sandbottnarna 
är vattnet mer stilla. Här finns 
sjögräs som håller fast sig med 
rötterna och en del djur lever 
nergrävda i sanden. 

grävande musslor 
och smådjur

vass

vattenväxter med rötter

sötare vatten

tips

gör ett skräpigt konstverk 

gå längs stranden och plocka 
det skräp du hittar och gör ett 
konstverk av det. om du vill kan 
du fota när du är klar. ta med dig 
skräpet hem och släng.
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Under ytan i Västerhavet är en skrift för alla 
nyfikna barn och vuxna. Här får du reda på en massa fakta 

och tips om några av västerhavets  
vanligaste arter. 

lycka till som havsforskare önskar:

Läs mer:
www.naturskyddsföreningen.se • www.havet.nu •  www.naturvardsverket.se 

www.havochvatten.se

med stöd av 
Naturskyddsföreningen i Bohuslän och  

Hallands Naturskyddsförening

Havsnätverket


