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Vill du bli medlem i vår klubb Museosaurien?  
Om du vill veta mer, läs på baksidan eller ring och 
prata med mig, Charlotte, på telefon 08-519 551 26.

Text: Lars Bern (omarbetad version från 2007/2)  
 Foto nedan: By NOAA MESA Project 

Övriga foton: Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Om du fyller en burk med vatten från en sjö och tittar 
riktigt noga, kanske du kan se pyttesmå djur som sim-
mar omkring i vattnet. Det kan vara flera olika sorters 
djur, men några av de vanligaste är kräftdjur, till exem-
pel hoppkräftor och vattenloppor. De är bara en eller 
två millimeter långa. På nästa sida kan du läsa mer om 
just vattenloppor.

Hej Museosaurie! 
När jag var barn älskade jag att bada, 
så mina sommarlov tillbringade jag 
helst vid vatten. Jag gillar fortfarande 
att gå till stranden och ta ett dopp när 
jag är ledig. När jag blev biolog så blev 
det ännu roligare att vara vid stran-
den, för nu vet jag så mycket mer om 
alla djur och växter som lever i havet. 

Har du någonsin funderat på vad 
som lever i vattnet där just du badar? 
Vi har nog alla sett lite småfisk som 
simmar omkring. Kanske har du me-
tat och fått en abborre eller mört på 
kroken. Men vad finns det mer under 
ytan? I det här numret får du läsa om 
några av alla de djur som trivs i vatten. 
Du får också lite tips på hur du kan 
leta efter egna vattendjur. 

Passa på att plocka mussel- och 
snäckskal och gör fina hals- och arm-
band. Titta på sidorna 8-9 så kan du 
se hur man gör. 

Jag hoppas att du får ett soligt och 
skönt sommarlov. Om det skulle regna 
en dag kan du alltid passa på och rita 
en teckning till oss på Museosaurien. 
Då kan du vara med i vår tävling. Läs 
mer om tävlingen på sidan 14. 

Hälsningar	
Charlotte	

Omslagsbilden är tagen av  
Henry Kaiser, National Science 
Foundation, CC BY-SA

Vattnets minsta  
småkryp
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Vattenloppan
Skalet runt en vattenloppa är så tunt att du 
kan se rakt igenom det. Vattenloppan sim-
mar genom att slå kraftiga slag med anten-
nerna. Framtill på ”magen” har den små, 
fina kammar. När vattenloppan simmar 
omkring i vattnet viftar den både med an-
tennerna och med sina kammar. På så sätt 
bildas det en vattenström som åker in mot 
vattenloppan. Varför gör den så? Jo, i vattnet 
finns två viktiga saker som vattenloppan 
absolut måste ha för att överleva, nämligen 
syre och mat.

Syre och mat
Precis som alla andra djur måste vatten-
loppan ha syre. För att inte kvävas måste 
den därför hela tiden se till att nytt syrerikt 
vatten strömmar fram mot kroppen, på sam-
ma sätt som att du hela tiden måste dra in 
luft i lungorna. 

Den andra livsviktiga saken är, precis 
som för oss människor, maten. Men vad 
äter en vattenloppa? Den äter en sorts alger 
som inte sitter fast i marken eller på sjöns

botten. Istället svävar algerna runt i vattnet 
där vattenlopporna också simmar omkring. 
När vattnet rör sig och strömmar hit och 
dit så följer algerna med, ungefär som en 
kork som flyter på vattnet. 

Små, svävande alger
Hur stora är algerna som vattenloppan äter? 
De är så pyttesmå att du måste ha ett mikro-
skop för att kunna se dem ordentligt. De kan 
vara 100 gånger mindre än en milli meter.

I vattenströmmen, som bildas när vatten -
loppan rör sina kammar, finns de små  
algerna. Vattenloppan fångar in dem och  
se dan stoppar vattenloppan maten i mun-
nen och sväljer ner den i tarmen. Som du 
ser på bilden till höger är vattenloppans 
tarm grön. Det beror på att den just har ätit 
lite gröna alger från vattnet.

Svåra att äta
Eftersom algerna följer med vattnet av bara 
farten borde det vara lätt för vattenloppan 
att få tag på algerna, men så är det inte. För 
algerna i vattnet skyddar sig! Några har 
långa taggar och andra bildar stora nys tan 
som gör det svårare för vattenloppan att 
fånga in algerna och svälja dem. Ibland 
måste vattenloppan spotta ut dem. 

En av algerna har ett tjockt geléskal runt 
omkring sig. Gelén är så stark att om vatten-
loppan sväljer ner algen i tarmen så går den 
inte sönder. Algen åker bara rakt igenom 
tarmen och kommer ut i tarmens bak  ända 
alldeles levande! Och så kan algen fortsätta 
att leva i vattnet som om ingenting hänt.

En tagg i rumpan
Det är inte bara algerna som har taggar. 
Titta nu riktigt noga på vattenloppan. Vad 
ser du i bakändan på den om inte … just 
precis – en tagg! Vem måste vattenloppan 
skydda sig emot? Jo, det är djur som är lätta 
att se utan mikroskop, nämligen fiskar. Så 
nästa gång du är och fiskar kanske du ock-
så kan fånga en vattenloppa eller två.   

Öga

Tarm

Ägg

Antenner

Tagg

Vattenloppa

Alla bilder på

detta uppslag är

förstorade 

många gånger.

 KISELALG Försvar: taggar

REKYLALG

Försvar: snabb förökning

PANSARFLAGELLAT
Försvar: taggar

OKALG.
Försvar: taggar

BLÅGRÖNALG 

Försvar: trassligt nystan

BLÅGRÖNALG Försvar: geléhölje
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Smaskiga maneter
Trots att de nästan bara be- 

står av vatten, så gillar några  fiskar, havssköldpaddor och även
människor att äta maneter.

En del tycker att torkade eller
friterade maneter är

en delikatess.

Hmm ...
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Nakna, hjärtlösa och

stingsliga

En färgsprakande naken snäcka glider 
fram över bottnen. Nej, den saknar inte 
kläder utan skal! Den tillhör en djur-
grupp som kallas nakensnäckor. Några 
är kamouflerade, andra är starkt färg-
ade och de flesta har underliga utskott 
på kroppen. I svenska salta vatten finns 
det cirka 80 olika arter nakensnäckor.

Lånar andras vapen
Nakensnäckor är bara cirka 15 centi-
meter långa. Inget skal – inget skydd 
– nakensnäckan borde bli en liten muns-
bit för andra rovdjur. Men så är det
inte, utan tvärtom. För många naken-
snäckor stjäl helt fräckt vapen från sina
byten och återanvänder dem till sitt eget
försvar. Nässeldjur bränns för att skyd-
da sig, men när en nakensnäcka raspar
i sig till exempel en havsanemon, så blir
den inte bränd. Istället
flyttas nässelceller-
na över till naken-
snäckans hud
och utskott.
Där används de
i sin tur för att
bränna djur som
försöker äta upp
nakensnäckan!

Stark färg = giftig
Ett djur som är giftigt eller farligt  
behöver inte gömma sig för fiender. 
Tvärtom kan det vara bra att signalera 
med starka färger och mönster: Jag är 
oätlig, försök inte bita i mig! Rovdju-
ren vet, eller lär sig känna igen, vilka 
byten de inte ska äta. Det är kanske 
för kla ringen till att flera nakensnäckor 
har så starkt lysande färger. De kan 
brännas, stickas, vara giftiga eller bara 
smaka riktigt illa. 

Text: Ylva Mallner 

TIPS:
Vissa maneter bränns, så om du vill fånga maneter i sommar 
var försiktig. Både för din egen skull men också för manetens. 
För även om maneter saknar hjärna så har de känsel. 

Visste du att:

Ett av världens längsta djur är röd

bränn manet. I arktiska hav kan gelé-

kroppen bli 2 meter bred och tentak-

lerna runt 30 meter långa. Det är lika

långt som en blåval kan bli! 

NakensnäckorManeter

Maneter är hjärtlösa och benlösa gelé-
klum par, som nästan bara består av 
vatten. Trots det är de ändå rovdjur och 
några maneter räknas till världens  
giftigaste djur.

Maneternas hemliga vapen är bränn-
ande nässelceller. I nässelcellen finns 
en kapsel med en lång tråd. Hos vissa 
manetarter kan kapseln också innehålla 
gift och taggar. Om till exempel en liten 
fisk rör vid kapseln öppnas den och 
tråden skjuter ut som en harpun och 
rakt in i fisken. Det bränns, gift träng-
er in och fisken förlamas eller dör av 
giftet.

Maneter ser inte ut som geléklum-
par hela livet. Det börjar med ett ägg 
som kläcks till en liten larv. Larven fly-
ter omkring och fäster sig så småning-
om på bottnen. Då kallas den polyp. 
En ”knopp” växer ut från polypen. 
”Knoppen” släpps fri och bildar en 
me dusa eller det vi kallar manet.  
Medusan lägger nya ägg, som befruktas 
och blir till en larv. 

Foto: Nhobgood Nick Hobgood, CC BY-SA,

Henry Kaiser, National Science Foundation, 

CC BY-SA
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Text och foto: Gunilla Kjellander

Du behöver:

mussel- & 
snäckskal
lädersnöre
borr

Börja med att borra ett hål i skalet med en tunn borr. Tryck inte för hårt när du borrar för då kanskalet spricka. 

Om lädersnöret är så tjockt att det inte går att trä genom hålet kan du sätta fast en metallring i skaletoch trä lädersnöret genom ringen istället.
Trä gärna på extra pärlor.
Om du googlar på ”glidknut” så hittar du instruk-tioner på hur du knyter en knut som gör att det ärlätt att justera längden på ditt halsband.

1.

2.

3.

På Panduro finns

metallringar att köpa

som du sedan kan trä

ett lädersnöre igenom.

sommarhalsband
Har du fått med dig fina skal från musslor och snäckor 

 hem från stranden?  
Då är det här pysslet något för dig.

Glöm inte att lägga en bräda under  som skydd när du borrar hål i skalet.

mussel- eller 
snäckskal?

Snäckor har ett skal medan musslor  har två. Fast när du hittar musselskal påstranden har de oftast fallit isär och du  hittar bara ett. Men man kan se att skaletskulle kunna passa ihop med ett annat.Så skalet till halsbandet kommer alltsåfrån en mussla och inte från en snäckasom man annars lätt kan tro.
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Text: Charlotte Ek
Foto: Staffan Waerndt, blåmussla

David Perez CC BY, dykare 
Anders Bjurnemark CC BY-SA, trollslända

Sharp Photography CC BY-SA, gråsugga
Katja Schulz CC BY-SA, snäckastrandliv

Visst är det kul att bada, men när du ändå är vid vattnet 
finns det andra roliga saker att göra också. Som att spana 
in alla djur som lever i vattnet. Vad du hittar beror på om 
vattnet är sött, bräckt eller salt. 

Nedan kommer en liten lista på djur du kan hitta.Ta med den till stranden och bocka av de du sett.Vissa djur behöver du inte ens håva efter, utanderas skal hittar du lätt på stranden.

Fråga en vuxen om du får låna ”pastasilen” en 
dag eller två. Sedan är det bara att dra silen i det 
översta lagret på botten. När du tar upp silen 
gäller det att spana noggrant, för många av dju-
ren som lever på botten är små och bruna och 
inte helt lätta att se. Ta med en burk som du fyller 
med vatten, så kan du se hur djuren simmar.

Är vattnet salt, som på västkusten i Sverige, kan 
du fiska efter krabbor såklart. I saltvatten kan du 
också leta efter till exempel sjöstjärnor. 

ta med en
glasburk att stoppa 
fynden i

sil att ”håva” med är bra att ha

SALT / SÖTT / BRÄCKT

SÖTT / BRÄCKT

SÖTT / BRÄCKT

SALT / SÖTT / BRÄCKT

SALT / SÖTT / BRÄCKT

Funnen var:
dykare

Funnen var:

slända

Funnen var:

Funnen var:

snäcka

Funnen var:

Musslor
Musslor har två skal men oftast hittar du 
bara ett ensamt skal på stranden. Skalet 
har ett mönster av ringar. En ring för varje 
år. Varför inte räkna ringarna på musslan 
och se hur gammal den är? Vissa musslor 
kan bli 100 år gamla.

Dykare
Dykare är skalbaggar som lever i sjöar. Har 
du tur kan du se när de sticker upp baken 
ovanför vattenytan. Konstigt nog gör de så 
för att andas. De har inga gälar utan drar in 
luft i hål som finns under vingarna. Sedan 
kan de snabbt simma iväg igen. Håvar du 
kan du också få upp dykarlarver. Men lägg 
dykarlarven i en egen burk för den gillar 
att äta andra djur.

Sländor
Det finns flera olika sländor, till exempel 
flicksländor och trollsländor. De ser lite 
olika ut, men hos alla lever larverna flera år 
i vatt en. Det gör att de kan andas under 
vattnet. Flicksländelarven andas med gälar, 
som sitter längst bak på kroppen. Troll-
sländelarven andas istället genom att svälja 
vatten. Syret i vattnet når blodet där det tas 
upp och vattnet fiser trollsländan sedan ut 
igen. Då åker vattnet ut jättefort och troll-
sländan far framåt som en raket!

Vill du inte håva kan du se de vuxna flick-
sländorna som ofta har vackra röda, blå eller 
gröna färger. Eller så spanar du in de lite 
större trollsländorna. 

Vattengråsuggor
Får du bara upp ett djur så är det stor chans 
att det är en sötvattengråsugga. Den kryper 
omkring med sina 14 ben på botten och äter 
vissna blad, alger och multnande växter. 

Snäckor
Vattensnäckorna lever hela sitt liv i vatten. 
Hittar du ett litet skal så är det en ung 
snäcka och ju större skal du hittar des to 
äldre är snäckan. Fast du kan inte räkna 
ringar som hos musslorna.  

gråsugga

Funnen var:

mussla



Snabbast är antagligen segel-
                 fiskarna. De kan simma upp till 
            109 km i timmen på en raksträcka. 

 (Geparden, som är det snabbaste        
         djuret på land, springer cirka 96 km
          i timmen.)

De minsta fiskarna i världen,  
Photocorynus	spiniceps,	blir som fullvuxna 

bara cirka 6 millimeter. Det är hanarna 
som är så små, honorna är större.

Längst fena har rävhajarna. 
Stjärtfenan är lika lång som 

kroppen, det vill säga 3 meter  
kropp och 3 meter stjärtfena. 

Längsta kända masken är slemmasken. Det var en 55 meter 
lång mask som hade spolats upp på en strand i Skottland.

Flyger längst gör flygfiskarna även  
om de inte kan flyga. Flygfiskarna 
”segel flyger” med hjälp av vindarna 
ovanför vågorna. De kan komma hela 
10 meter upp i luften och ”flyga”  
drygt 400 meter.

Långsammast av alla fiskar är sjö- 
hästarna. De kan bara simma med 
sina små bröstfenor. De sitter på var 
sin sida om huvudet. Sjöhästar kan 
inte simma mot strömmen, utan 
hänger sig fast med sin ”svans” i alger 
och koraller för att inte svepas bort.

vattenvärlden
Rekorden är hämtade ur 

Guinness Djurrekordbok.

Rekord i Världens största fisk är en 12,5 meter 
lång valhaj. Det är den längsta fisk man 
uppmätt, men det går rykten om valhajar 
på 18 meter. 

Sveriges största sötvattenfisk är malen. 
Den längsta man hittat i Sverige blev  
3,6 meter. 

Största krabban är den japanska jätte-
krabban. Benspannet kan vara över  
2,5 meter.

Bästa luktsinnet har hajar. De kan upp-
fatta blod på långa avstånd.

Giftigast bland fiskarna är nog stenfisken, 
som med sina giftiga taggar kan döda en 
människa.

Ett av världens längsta djur är röd bränn-
manet. I arktiska hav kan gelékroppen bli 
2 meter bred och tentaklerna runt 30 meter 
långa. De kan bli lika långa som en blåval! 

Bästa skott:  Sprutfisken 
och dess släktingar kan 
skjuta vattendroppar på 
insekter. De kan med en 
vattendroppe träffa en insekt 
som sitter på en trädgren 1,5 meter ovan-
för vattenytan. Om insekten träffas trillar 
den ner i vattnet och blir uppäten!

Giftigast av alla djur är antagligen kub-
maneten. Det är en vanlig manet utanför 
Australiens kust. Flera människor som 
badat har fått allvarliga skador och några 
har till och med dött av kubmanetens gift!

Heja, heja!
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Under alla helger i sommar kan du träffa Dino-Doris i vår 
utställning ”Fossil och evolution”. Hon är en passionerad 
blivande dinosaurieforskare. Under 25 minuter berättar 
hon om sitt absoluta favoritämne och visar hur en pale-
ontolog jobbar. Så här berättar Dino-Doris om vad du får 
lära dig när du träffar henne: 

– Massor om dinosaurier och fossil! Och tips hur du
kan leta efter fossil och vad en blivande dinosauriefors-
kare måste packa i sin väska om man ska ge sig ut på 
en forskningsresa. Jag kommer också att visa och  
berätta några grejer som du kanske inte vet om dino-
saurier. Om du har tur kanske jag visar dig min dino-

saurietand … den är heeelt äkta!
Information om datum och tid hittar du på www.nrm.se. 

Museosaurien, Klubbtidningen
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,

104 05 Stockholm

Lovis Lindell hittadedetta fina fossil.

Regn, sol, varmt eller kallt?  Hur vädret än är i sommar så vill vi påMuseosaurien gärna att du ritar en  teckning till oss eller tar ett foto. Vad du vill måla eller fota det bestämmer du själv.Vi vill att du senast den 10 septemberskickar din teckning eller foto till:museosaurien@nrm.se eller  Naturhistoriska riksmuseet, Museosaurien,box 50007, 104 05 Stockholm.

NY  TÄVLING

Fåglar och holkar
Den 10 maj var alla Museosaurier välkomna till 
museet för att lära sig mer om fåglar. Dessut-
om kunde man bygga sin egen holk. Lina Jan s -
son som arbetar med ringmärkning på museet 
svarade på frågor som ni Museo saurier hade.  

Vad duktiga ni var som kom och byggde 
en holk. Det var svårt att få ihop dem men re-
sultatet blev fint. Ni som satt upp era holkar 
kan väl skriva till museosaurien@nrm.se och 
berätta om någon fågel flyttat in.

Loke Bonow samlade inflera olika sorters fossil.

Ingrid Liljeström såg det

här fossilet i maj när hon

besökte Gotland.

Händer på museet i sommar!

Varje dag kan du:

• Rulla en papperskruka
att så frön i

• Vika en fröpåse
• Bli insektsdetektiv
• Gå en tipsrunda

Material finns på plats och de 
flesta dagar mellan kl 12-16 är 
också trädgårdsmästaren eller 
museets sommarpedagog ute 
på gården.

Ill: N
ina von R

üdiger

Kom och häng på vår 

gård och lär dig mer 

om stadsodling. 

på museets innergård

träffa dino-doris!

Läs mer på vwww.nrm.se om vad

som händer på museet när just du

tänker komma hit.

Tack för alla fina bilder på fossil

som ni skickat in. Vi har dragit tre

stycken vinnare och alla tre har hittat

sina fossil på Gotland. Present kom-

mer med posten. 

sommar!

Fredagen den 26 juni kan du lära dig

hur man odlar i en flaska och söndagen

den 19 juli kan du göra ditt eget  

insektshotell. Läs mer om  

kostnad och tid på www.nrm.se.

odla i flaska

insektshotell



Sverige
porto betalt.

Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

Namn  .............................................................................................

Adress  ............................................................................................

Postadress  .....................................................................................

      JA TACK! Jag vill också bli medlem i Museosaurien.

Barnets namn  ................................................................................

Födelseår  ........................................................................................

Adress  ............................................................................................

Postadress  .....................................................................................

Målsmans underskrift  ...................................................................

Värva en medlem till Museosaurien!
Som medlem får du allt detta:

• Delta i Museosaurieklubbens aktiviteter.
Rabatterbjudanden från Cosmonova.
Specialvisningar av våra utställningar.
Besök bakom kulisserna, m m.

MUSEOSAURIEN
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med 
nya adressen på baksidan.

Frankeras ej. 
Museosaurien  
betalar portot.
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