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SMÅDJUR I SJÖ OCH Å beskriver djurens
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livet i våra sötvatten: insekter, snäckor, musslor, maskar, spindlar, kräftdjur och andra
småkryp – liksom groddjur och ett antal
fiskar. Boken beskriver mer än 500 arter
och är den mest omfattande boken på svenska i ämnet.
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Anatomi och
förvandling
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lår
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söm

punktstrimmor
täckvingar

simhår
fot
klo

mynning

bakkropp
Skalbagge (dykare)

Sötvattenssnäcka

ägg

Larv (nattslända)
huvud
ben

nymf
gältofsar
analfötter
ägg

Vattenskinnbagge
imago

imago

larv

nymf med
vinganlag

Mygga

puppa
Fullständig förvandling
De flesta insekter lägger ägg och har fullständig
förvandling. Utvecklingen fortgår genom ett antal
larvstadier som inte alls liknar de vuxna djuren. Förvandlingen till vuxen insekt sker i puppstadiet. När
den vuxna insekten (en imago) kommer ut ur puppan
är den fullständigt förvandlad. Den är färdigutvecklad och växer inte mer.

Gradvis förvandling
Hos några insekter liknar ungarna de vuxna en hel del.
Ungarna kallas nymfer. De har inga vingar och deras
könsorgan är inte utvecklade. De har dessutom ofta en
lite annan kroppsform och färg än de vuxna. Genom en
rad hudömsningar, nymfstadier, kommer de att likna
de vuxna mer och mer. Denna form av utveckling kallas också ofullständig förvandling.
En liten vattenskinnbagge (som har gradvis förvandling) kan alltså mycket väl vara en unge som ännu
inte blivit vuxen. En liten fluga (som har fullständig
förvandling) är däremot inte en stor flugas unge, utan
en helt annan art.
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FÖRORD
I sötvatten finns ett spännande och otroligt varierande myller av smådjur. Redan
en snabb titt ner i vattnet avslöjar dem.
Djuren är för det mesta aktiva under
dagen och är ganska lätta att fånga och
undersöka.
Men det finns många slags sötvatten
och djurlivet är inte detsamma överallt.
Varje djurart föredrar en viss miljö och
har sitt speciella sätt att leva på. Urvalet
av arter i den här boken är gjort så att det
täcker de flesta av de djur man kan träffa
på i Sverige och det övriga Norden.
Det bästa redskap man kan använda för
att fånga smådjuren med är en hushållssil
på en stång eller en håv. De flesta vattendjur dör snabbt i luft. Ta därför med en
plastskål eller en glasburk samt en pincett
och ett förstoringsglas, så att djuren kan
studeras på nära håll.
Använd insidan av bokens frampärm
för att se hur de vuxna djuren ser ut.
Längst bak i boken visas silhuetterna av
djurens larver eller nymfer.
De flesta djuren är återgivna i förstoring. Hur mycket anges överst på varje
sida. Djuren är så långt det är möjligt tecknade från levande exemplar.

Alla kända djur och växter har ett
vetenskapligt namn på latin, som är internationellt fastställt. Det består av ett
släktnamn, följt av ett artepitet. Så heter
t.ex. vattenspindeln Argyroneta aquatica.
Beteckningen sp. (species = art) efter ett
släktnamn, t.ex. Tabanus sp., betyder
en icke närmare bestämd art av släktet
Tabanus. Olika släkten är i sin tur också
grupperade tillsammans utifrån släktskap,
släktet Tabanus tillhör familjen bromsar
(Tabanidae).
I praktiken brukar man oftast kunna
avgöra till vilken familj eller vilket släkte
ett djur hör, medan en exakt artbestämning kanske kräver noggranna undersökningar i mikroskop.
Kroppslängden i beskrivningarna är
längden från huvudets framkant till bakkroppens slut. Vingbredden är avståndet
mellan vingspetsarna, när vingarna är
utvikta.
Längst bak i boken redogörs för speciella miljöer med ett alldeles speciellt djurliv.
Var försiktig med djuren och skona dem
i största möjliga grad. Släpp tillbaka djuren
där de fångats.
Mycket nöje!
Lars-Henrik Olsen

FÖRORD TILL ANDRA SVENSKA UPPLAGAN

Denna upplaga följer huvudsakligen Ulf
Svedbergs översättning av den 1:a svenska
upplagan från 1999 men namnsättningen
av arter har reviderats. Jag har använt de
vetenskapliga namn som rekommenderas
av Artdatabankens Dyntaxa hösten 2018
(https://dyntaxa.se). Även den svenska
namngivningen följer Dyntaxa, men där
finns många arter och djurgrupper som
ännu saknar rekommenderade svenska
namn. I några fall har Svedbergs namnsättning då använts, i några andra enstaka
fall har jag tagit mig friheten att skapa nya
namn inspirerade av det danska originalet

eller av norsk namngivning. Jag har dock
helt avstått från svensk namngivning av
arter i några stora och viktiga djurgrupper
(t.ex. nattsländor, bäcksländor och många
flugor, myggor och skalbaggar) för att inte
påverka Artdatabankens framtida namngivningsarbete.
Jag har kontrollerat och vid behov korrigerat angivelserna om arternas utbredning utifrån information från Artportalens
hemsida (www.artportalen.se), samt från
Artdatabankens artfakta (http://artfakta.
artdatabanken.se).
Göteborg november 2018
Jan-Erik Svensson
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DAGSLÄNDOR

DAGSLÄNDOR

Gul dammslända Cloeon dipterum (Linnaeus)

6

7 subimago

nymf
Ådagslända Baetis sp.

Nymfen upp till 12 mm. Det mellersta ändsprötet är kortare än de båda andra, men alla är håriga till basen och
har ett otydligt, mörkt band ett stycke ut från mitten. På varje
bakkroppsled ett par bladformiga gälar, som sitter en och en.
Gälbladens kanter är sågtandade med hår mellan tänderna. Finns
under hela året främst på stenar och växter i bäckar och åar med
snabbt rinnande vatten. En art, B. macani, påträffas i rena sjöar.
Vuxna Baetis har mycket små bakvingar och hanen har ögon
som liknar en kockmössa. Äggen läggs i flera omgångar
under stenar och ser ut som små vitgula fläckar. Ca elva
svenska arter, som är svåra att skilja från varandra.

Nymfen upp till 20 mm. Grön, gråaktig eller brungrön
med stora ögon och 7 par breda, dubbla och avrundade
gälblad. Ändspröten har ett brett mörkt band lite utanför
mitten. Simmar genom att böja kroppen av och an och genom att använda ändspröten som simfenor. Dessutom kan
nymfen pressa ut en kraftig vattenström genom tarmöppningen, som kan föra fram den i raketfart. Lever av alger,
kräftdjur och små insekter. Allmän året runt i stillastående
vatten, även i den minsta trädgårdsdamm.
Den vuxna dagsländan har två ändspröt och saknar bakvingar. Ögonen är mycket stora och tvådelade hos hanen.
Honan föder ca 600 levande nymfer, som släpps i vatten
under låg flykt. Ses maj–juni och augusti–september.
nymf

7

ägg

••

gälblad

Stor åslända Baetis rhodani (Pictet)

Nymfen upp till 10 mm. Liknar till det yttre de övriga arterna,
men har enstaka stavformiga taggar mellan håren på gälkanten. Allmän året om. Finns i vattendrag i hela Sverige.

Dagsländorna hör till de insekter som under nymfstadlet företar flest hudömsningar. Den gula dammsländan har t.ex. en tvåårig
utveckling och byter hud 24 gånger innan den är vuxen. Den näst sista
hudömsningen, där nymfen blir en subimago, sker utanför vattnet.
gälblad

••

Ljus sporrslända
Centroptilum luteolum (Müller)

nymf

Nymfen upp till 8 mm. Sandfärgad med ett
mörkt mönster på bakkroppen. Gälbladen
är spetsiga. Ändspröten är håriga från mitten och har tunna, mörka ringar framför
mitten. Allmän hela året, men främst
under sommaren mellan växter i sjöar och
åar med sandbotten. Den vuxna dagsländan har två ändspröt. Bakvingarna är små
och bandformiga. Hanen har tvådelade
ögon. Ses maj–september.

Dagsländorna är de enda insekter som har ett
subimagostadium. En subimago liknar den fullvuxna insekten med undantag för färgen. Vingarna är genomskinliga och alla färger är dämpade jämfört med den vuxna
insekten. Ändspröten är korta och könsorganen är inte
fullt utvecklade. En dagslända i subimagostadiet äter
ingenting. En subimago kan flyga, men inte så bra, eftersom djuret är tungt, då tarmen är full med vatten. Efter
ytterligare ett hudbyte, som kan vara från fem minuter
till två dygn kommer den lätta och eleganta dagsländan
fram. Den tomma subimagohuden ses ofta på växterna i
vassen. Dagsländor är de enda insekter som ömsar hud
sedan de fått vingar.

tom subimagohud

x3
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Gulögd aftonslända
Procloeon bifidum (Bengtsson)

Nymfen upp till 10 mm. Sandfärgad med lite
mörkare områden på bakkroppens översida.
Den har tre lika långa ändspröt, som har
smala, mörka ringar framför mitten och är håriga ett stycke från mitten med ett brett, mörkt
band. Ändspröten hålls alltid ihop. Finns här
och där i åar med sandbotten, juni–augusti.

nymf

6 subimago

nymf

Slamdagslända Caenis horaria (Linnaeus)

7

nymf

Nymfen upp till 10 mm. Grå till gråbrun. Andra paret gälblad är omvandlat till stora plattor, som likt ett lock täcker de övriga gälarna.
Nymfen kan simma genom att kasta med
kroppen genom vattnet. Allmän på botten av
vegetationsrika dammar och sjöar på sandig
och stenig botten.
Sex liknande arter i Sverige, varav några påträffas i rinnande vatten, andra på dybotten i
sjöar.

Gul forsslända Heptagenia sulphurea (Müller)

Nymfen upp till 10 mm. Kan påträffas under
hela året på stenar i bäckar och åar med
snabbt strömmande vatten och på stenar i
sjöarnas bränningszoner.
Den vuxna dagsländan har svavelgula vingar
och flyger juni–september.

Hornslamslända
Brachycercus harrisella Curtis

Nymfen upp till 11 mm. Gråbrun med en liten
tagg ovanför varje öga och med en kraftig tagg
i pannan. Andra paret gälar är omvandlat till
stora plattor, som täcker de övriga gälarna.
Ganska sällsynt i sandiga åar och älvar i Sverige. Den vuxna dagsländan flyger bara under
natten, juli–september.
nymf

Många dagsländor fångas av fiskar, när de sit••
ter på vattenytan och försöker komma ut ur den sista
nymfhuden. Många av de konstgjorda flugor, som
sportfiskarna använder, liknar därför dagsländor.

gälblad från
Heptagenia sulphurea

gälblad från
Kageronia fuscogrisea
nymf

Brun forsslända
Kageronia fuscogrisea (Retzius)

Nymfen upp till 15 mm. Huvudet och kroppen
är platta och benen är breda. Ändspröten är
längre än kroppen. På varje gälblad sitter en
bunt gältrådar vid insidans bas. Lever av att
skrapa alger m.m. från växter och stenar. Ganska vanlig i sjöar och åar, augusti–juni.
Den vuxna dagsländan flyger maj–juni.

x3
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framklo

nymf

DAGSLÄNDOR

Grönögd selslända
Metretopus borealis (Eaton)

Åsandslända
Ephemera danica Müller

Nymfen upp till 15 mm. Bakkroppen är
ljust sandfärgad med mörkt mönster. Bakhörnen på den sista bakkroppsleden är
utdragen i en spets. Antennerna är korta
och framklon bred och kluven. Sällsynt
söderut, ganska vanlig i Norrland; möjligen
istidsrelikt.

Nymfen upp till 24 mm. Smal och cylinderformig i hela sin längd. Den är
vitgul med mörka trekantiga fläckar
på den bakersta bakkroppsleden.
Ändspröten är mycket korta och de
rörliga gälarna är fjäderformiga och
invikta över ryggen. Benen är korta,
kraftiga grävben. Ett par av mundelarna är närmast utformade som elefantbetar. Ett rovdjur som lever nedgrävt i ett U-format rör. Finns hela
året här och där i måttligt och kraftigt
strömmande bäckar och åar, främst
på sand- och grusbotten. Den vuxna
dagsländan har mycket långa antenner och tre mycket långa ändspröt.
Vingarna är mörka, men glasklara och
bakkroppen är vit med brunsvarta
fläckar. Vingbredd ca 40 mm. Flyger
maj–juni.
En liknande art, sjösandsländan E.
vulgata, hittas nedgrävd i gångar här
och där på sandbotten vid kanten av
sjöar och i avskurna åslingor. Den
vuxna dagsländan har bruna, glänsande vingar.

nymf

Stor simslända
Siphlonurus aestivalis (Eaton)

Nymfen upp till 20 mm. Nästan hela bakkroppen är täckt
av stora, breda gälblad. De främsta gälarna är dubbla.
Bakhörnen på den sista bakkroppsleden är utdragna i en
spets. Simmar kraftfullt. Den vuxna dagsländan har bara
två ändspröt. Finns här och där i bäckar och dammar, särskilt i skogar, maj–juni.

x3

nymf

nymfens bakkropp
hos åsandslända
(t.v.) och
sjösandslända (t.h.)

Hanen har mycket
långa ändspröt. Hos
honan är de kortare.

6

7

••

Dagsländor parar sig
oftast i luften efter en elegant och typisk parningsflykt
(dans). Hanarna dör efter
parningen. Honorna av några
arter lägger ägg i flykten
genom att doppa bakkroppsspetsen i vattnet.
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IGLAR

IGLAR

Gråbrun broskigel Glossiphonia concolor (Aphathy)

Upp till 25 mm, grå till ljusbrun med på ryggen två
rader avbrutna ränder, som kan fortsätta ända ner
till bukens bakände. Ryggen dessutom med bruna
och gula fläckar. Den har 2-3 par ögon i två parallella
rader. Lever av snäckor och är allmän på stenar vid
stranden av sjöar och åar. Äggen läggs lite tidigare än
hos G. complanata.
Liten broskigel Alboglossiphonia heteroclita (Linnaeus)

Upp till 15 mm, finns i en ljus och en mörk form. Det
främsta ögonparet sitter tätare ihop än de båda bakersta paren, som ofta kan vara sammansmälta. Lever
främst av snäckor. På växter i dammar och sjöar.
Parningstiden är juni–oktober och både äggkokonger
och de grönblå ungarna bärs under buken på modern.
6 med ungar

••

Om en skugga drar fram
över en igel, kan den komma
från ett djur, som rör sig ovanför
den. De arter som inte suger
blod, gör sig ofta platta och
stelnar till. Blodsugande iglar
rör sig däremot genom vattnet
mot skuggan.

Tvåögd broskigel
Helobdella stagnalis (Linnaeus)

Upp till 10 mm. Grönaktig på ryggen och ljusare
på buken. Känns lätt igen på den lilla mörka hudskölden på ryggen bakom de två ögonen. Lever
främst av fjädermygglarver, vattengråsuggor och
skivsnäckor. Mycket vanlig i dammar, sjöar och åar
och kan påträffas i förorenat vatten.
Äggen bärs av modern maj–augusti. Ungarna kan finnas juni–september. De stora
ungarna under honans buk deltar
i hennes måltider.

••

Fiskiglar är långa, smala och runda snabeliglar med en stor och
rund, parabolliknande sugskål, tydligt avsatt från kroppen i både fram- och
bakända. De suger blod från fiskar och de har ingen yngelvård.

Stor broskigel Glossiphonia complanata (Linnaeus)

Upp till 30 mm, med två rader svartbruna ränder
på ryggen, avbrutna av knottror. Dessutom har den
många gula och mörkbruna småfläckar, undersidan är
blek. Den har tre par ögon, som sitter i två parallella
rader på huvudet. Lever främst av snäckor. Allmän
på stenar vid stranden av sjöar och åar men påträffas också i dammar och bäckar. Äggen läggs i maj i
kokonger på stenar, som honan vaktar. Efter en vecka
kommer ungarna ut och sitter fast under honans buk
i tre veckor.
Fyrögd broskigel Hemiclepsis marginata (O.F. Müller)

Upp till 30 mm. Huvudet och den främre sugskålen är
tydligt avsatta från kroppen, som är fast och ogenomskinlig. Den är grön och ljusgul med längsrader av
citrongula fläckar längs ryggen. Huvudet med två par
ögon, det bakre tydligt större än det främre. Lever
främst av blod från fiskar, men angriper också paddor.
Allmän i södra Sverige i näringsrika dammar och sjöar
och i långsamt rinnande vatten. Finns även här och
där i Norrland. Yngeltiden är juni–augusti. De ca 50
äggen är gula eller gröna.

Fiskigel
Piscicola geometra (Linnaeus)

Upp till 80 mm, inte tydligt uppdelad
i en fram- och en bakända. Nästan
rund i genomskärning. Den främsta
sugskålen har två par ögon och
längs kanten av den stora bakersta finns 12-14 små punktformade
ögonfläckar. Den är vackert mönstrad
i mörkgrönt och vitt och har små blåsor längs kroppen, som fungerar som
gälar. Sitter normalt som en stel pinne
på vattenväxter, fästad med den bakersta sugskålen, men simmar snabbt
bort till fiskar, främst karpfiskar, som
kommer nära. Lever främst i den täta
växtligheten i sjöar och rinnande vatten. Ungarnas bakre sugskål är mycket bred. I början simmar de fritt.
Äggen läggs ett och ett i 1-1,5 mm
långa, bruna kokonger, april–juni.

x3

äggkokonger

äggkokong x10
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IGLAR • Käkiglar

IGLAR • Käkiglar

KÄKIGLAR
Käkiglar har tre kraftiga käkar med vassa tänder längs
kanterna och 10 ögon i en båge utefter framändens
kant. Deras blod är rött. Äggen läggs i en stor kokong
på land i fuktig jord. De har ingen yngelvård.
Blodigel Hirudo medicinalis Linnaeus

Upp till 15 cm. Stor och kraftig, mörkgrön på ryggen
och med 6 rödgula eller bruna längsgående band, som
i regel är avbrutna av svarta fläckar. Undersidan är grå
och marmorerad. Den bakre sugskålen är nästan lika
bred som kroppen. Troligen införd under medeltiden
från Mellaneuropa och påträffas sällsynt i dammar och
sjöar i södra och mellersta Sverige.
Ynglar i juli. Kokongen, upp till 3 cm lång, kan innehålla 15 ägg. Efter ca två månader kryper ungarna ut
och tar sig ner till vattnet. De kan bli över 15 år gamla.

••

Blodigeln användes förr till
åderlåtning och kunde ända fram
till 1950-talet köpas på apotek. Idag
har blodiglar en specifik användning
efter vissa kirurgiska operationer
då den kan hjälpa till att förhindra
blodansamling och förbättra blodcirkulation.

••

Man kan inte märka när en
blodigel biter och suger. Om man
klipper av bakkroppsspetsen, kan
den fortsätta att suga. Den sugande
igeln kan tas bort med fingrarna,
men blodet fortsätter att rinna,
tills den antikoagulerande saliven
sköljts bort.

••

Iglar tycker inte om salt. Om en blodigel satt sig fast på huden för att suga blod,
räcker det med att strö lite salt på den för att
få den att släppa taget.

Hästigel Haemopis sanguisuga (Linnaeus)

Upp till 15 cm. Ryggen är enfärgat mörkgrön
till brunsvart, ibland med ett regelbundet
mönster av gråbruna längsgående strimmor.
Buken är enfärgat ljust grå eller grönaktigt
gul. Lever av mindre djur som maskar, fjädermygglarver, snäckor m.m. Ibland kryper
den upp på land efter daggmask. Allmän
under stenar vid sjöstranden men är ännu
vanligare i diken och dammar, ofta alldeles
under ytan. Yngeltiden är juli–augusti. Kokongen, upp till 19 mm lång, kan innehålla
16 ägg. Ungarna som kommer ut, är ca 15
mm långa.

••

De stora vill helst ha blod från däggdjur och
blodigeln är den enda igeln i vårt land som
kan suga blod från människor. En måltid får
igeln att öka i vikt 5-10 gånger. Den suger
10-15 kubikcentimeter blod och hindrar det
från att stelna med ämnet hirudin i saliven.
Den ska helst ha ett mål mat om året, men
det utsugna blodet kan hålla sig färskt ett år
inuti igeln.

••

Hästigeln kan varken bita
genom hud på häst eller människa.
Namnet har bara en nedsättande
betydelse ungefär som hästräka och
hästkastanj.

••

•• Små blodiglar suger blod från
maskar, snäckor, fiskar, grodor och paddor.

Iglar rör sig som mätarlarver genom att sträcka
fram framänden, suga sig fast och sen dra bakänden till
sig. Käk- och svalgiglar kan simma med böljande kroppsrörelser.

x1

••

De flesta iglar söker sig bort från ljus och
gömmer sig mellan växter eller under stenar. Andigeln,
fyrögda broskigeln och blodigeln, som alla är blodsu
gare, söker sig dock mot ljuset. Andigeln och blodigeln,
som suger blod från varmblodiga djur, lockas också av
värme.

Iglar har väl utvecklat kemiskt
sinne. Häller man lite kroppsvätska från
en dammsnäcka i en skål med brosk
iglar börjar de genast att sökande röra
på kroppen. En pinne, som man gnidit
mot en fisk och som hålls ner i vattnet,
får en fiskigel att snabbt angripa pin
nen. Andigeln reagerar på samma
sätt mot en pinne som man gnidit mot
gumpkörteln hos en and och blodigeln
mot en pinne som man gnidit in med
svett och doftämnen från en människa.
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FÅ BO R S T M A S K A R

SVALGIGLAR
Svalgiglar har varken snabel eller käkar utan sväljer sitt
byte. De har 8 ögon, som ligger parvis på huvudet i två
rader tvärs över kroppen. Deras blod är rött och de har
ingen yngelvård.

Hundigel
Erpobdella octoculata (Linnaeus)

äggkokonger x6

Upp till 6 cm. Smal och brunaktig med
ett nät av svarta fläckar på ryggen och
ljusa tvärstrimmor, men den kan också
nästan helt sakna fläckar och strimmor.
Den vanligaste igeln i Sverige, den finns
i nästan alla slags sötvatten. Lever av
fåborstmaskar, fjädermygglarver, små
kräftdjur, mindre iglar m.m., som sväljs
hela.
Äggen, upp till 20, läggs i kokonger, upp
till 9 mm långa, i maj–oktober på stenar
och vattenväxter. De är bruna, tjockväggiga, ovala och citronformade med en
spets i bägge ändar.
Liten hundigel Erpobdella testacea (Savigny)

Upp till 5 cm. Normalt enfärgat brunaktig och nästan
genomskinlig, men kan ha ett brett mörkt band utefter
ryggen. I dammar, sjöar och åar med långsamt rinnande vatten. Lever av samma slags föda som E. octoculata.
Äggkokongerna saknar spetsar.

Fåborstmaskar är ledade maskar med få mikroskopiska borst,
vilka i regel sticker ut något ur huden. De är tvekönade och de
könsmogna djuren bildar en sadelaktig förtjockning av huden
mitt på kroppen, clitellum. Den innehåller en mängd körtlar
och används under parningen. Clitellum används också för
bildningen av den kokong, där äggen förvaras. I sötvatten lever
många fåborstmaskar nedgrävda i bottnen eller krypande i
algbeläggningar och detritus på botten och på stenar. Några
kan dock simma. Några är bleka eller genomskinliga. Andra
är röda eller brunaktiga, eftersom de har hemoglobin i blodet,
och de kan därför leva i mycket syrefattigt vatten. Fåborstmaskar kan därför vara de enda djur som finns på botten av djupa
sjöar och i mycket näringsförorenade vattendrag. Fåborstmaskar och iglar är närbesläktade och de har numera sammanförts i en egen klass; gördelmaskar.

NAIDIDAE
Ganska små s.k. glattmaskar, de flesta mindre än två
cm långa. De har ofta två ögon och en mer eller mindre
genomskinlig kropp. Borsten sitter i buntar, ett par på buksidan och ett par på ryggsidan av varje led. Det finns dock
sällan borst på ryggsidan av de främsta lederna. De flesta
arter har ögonfläckar i framänden. Naididerna saknar
normalt hemoglobin i blodet och de få arter som har det,
är aldrig så starkt röda som t.ex. Tubifex. Några kan simma,
andra kryper på botten. De ringlar aldrig ihop sig när de
oroas. Fortplantningen är övervägande okönlig och djuren
bildar individkedjor, dvs. de delar sig genom avknoppning.
Ibland kan man hitta kedjor med 3-4 djur. Könsmogna
djur ses främst under hösten då man också kan hitta deras
äggkokonger, som bara innehåller ett ägg. Ca 110 arter i
Sverige.

Bandad hundigel Dina lineata (O.F.Müller)

Upp till 5 cm. Den är brun eller gråaktig med fyra
smala, mörka längsband utefter ryggen och en ljus
mittstrimma. Lever av samma slags föda som E. octoculata. Finns främst i åar.
Äggen (3-4) läggs i juli i 4 mm långa, trubbiga kokonger
med en spets i bägge ändar.

Fyrgälad rörglattmask Dero sp.

2,5-15 mm. Saknar ögon, men har fyra små fingerliknande röda
analgälar. Borst på ryggen från fjärde eller sjätte leden. Lever i
klara, lätt gulaktiga slemrör, men kan simma. Allmän på växter vid
botten av dammar och sjöar.

x6
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KRÄLDJUR • Ormar

KRÄLDJUR
Kräldjur är liksom groddjuren växelvarma ryggradsdjur,
som bara delvis kan reglera sin egen kroppstemperatur.
Deras hud har fjäll eller hornplattor, som skyddar krop‑
pen. Äggen läggs i ett pergamentaktigt skal eller i ett hårt
kalkskal. Hela fosterutvecklingen sker inuti ägget. Till kräl‑
djuren hör ormar, ödlor, krokodiler och sköldpaddor. Sex
bofasta arter i Sverige, samtliga är fridlysta.

ÖVERSIKTSPLANCHER

Vanlig snok
Natrix natrix (Linneaus)

Honan upp till 130 cm, hanen 50‑90 cm.
Honan störst, hanen med längre stjärt.
Saknar huggormens sicksackband. I regel
svart eller mörkgrå med två gula fläckar
i nacken, men fläckarna kan dock saknas
eller vara otydliga. Lever mest nära vat‑
ten, vid sjöar, kärr m.m. Aktiv april–ok‑
tober. Parningstiden är april–maj. I juni–
juli lägger honan 10‑30 ägg på en varm

••

Snoken är ett ofarligt djur, som inte kan
göra människor någon skada. Känner den sig hotad,
kan den kasta sig på rygg och spela död med öppen
mun. Den bits sällan och har inget gift. Tar man
upp den, kan ormen från analkörtlarna avsöndra en
gulaktig, tunn vätska med en genomträngande, stinkande lukt, som är svår att tvätta bort från tyg.

plats, i en hög multnande blad, tång‑
vallar, kompost, ruttnande halm m.m.
Äggen kläcks i september och ungarna
som kommer ut är 15‑20 cm långa. Blir
könsmogna ca 4 år gamla. Lever nästan
uteslutande av grodor och fiskar. Allmän
i Syd‑ och Mellansverige samt utefter
Norrlandskusten och på enstaka lokaler i
Norrlands inland.

••

I motsats till huggormen har snoken så
kraftiga muskler att den kan ringla sig uppför armen
om man håller den i stjärten. Låt därför snoken
vara ifred.
Ormars hud är inte slemmig, som ofta påstås.
Huden är täckt av torra, taklagda fjäll.

livsmiljöer m.m.
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x2

DJUR PÅ FLYTBLAD (OVANSIDAN)
De flytande bladen hos näckros och nate har ett speciellt djurliv, som bara finns på dem.
De unga bladen är ofta hela, men så snart de har legat i vattenytan ett tag, kan man få
se djuren eller spåren efter dem. Många djur använder bladen att lägga ägg på och en
del smådjurs larver lever av bladen. När hösten kommer, kan bladen vara alldeles trasiga
och genombitna.

Dammott
Nymphula nitidulata
(se s. 12)
Larven minerar bladet

Näckrosmott
Elophila nymphaeata
(se s. 13)
Larven gnager på bladet.
Vattenaloemott
Parapoynx stratiotata
(se s. 14)
Larven minerar bladet.
En kolvfluga
Hydromyza livens
(se s. 76).
Larven minerar bladet.
Allmän vattenspringare
Mesovelia furcata
(se s. 100)

Larv av näckrosbagge
Galerucella nymphaeae
(se s. 117)

••

Många andra djur använder näckrosblad
som viloplats, t.ex. skalbaggar, skräddare och trollsländor. Näckrosblad används också av en mängd
smådjur som äggläggningsplats.
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DJUR PÅ FLYTBLAD (UNDERSIDAN)
På undersidan av näckrosblad hittar man bl.a. många polypdjur, amöbor, infusionsdjur,
mossdjur, sötvattenssvampdjur m.m. Många snäckor kommer också hit och äter av de
mikroskopiska djuren.
Dammott
Nymphula nitidulata
(se s. 12).
Larven förpuppar sig med ett
bladstycke som lock.
Borstknippeförsedd
rörglattmask
Ripistes parasita
(se s. 173

Urnamöba
Difflugia sp.
(se s. 179)

Urglasamöba
Arcella sp.
(se s. 179)

Trumpetdjur
Stentor sp.
(se s. 181)

Krypmossdjur
Plumatella repens
(se s. 185)

Kristallmossdjur
Lophopus crystallinus
(se s. 186)

Gelémossdjur
Cristatella mucedo
(se s. 186)
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