1 - Insektslarver med sex ben
Dagsländor

Bäcksländor

Ca 60 arter i Sverige

Ca 40 arter i Sverige

Nattsländor
Ca 220 arter i Sverige

Husbyggande - olika arter bygger hus av olika material och med olika form.

Gälar längs
bakkroppen
Frilevande - Kryper på botten. De har två korta ”ben”
med krokar i baken som de kan hålla fast sig med. Vissa
har gälar längs sidorna eller undersidan.

Tre spröt där bak
Två spröt där bak

Kryper på botten. Simmar genom att slå med
bakkroppen upp och ner. Vissa är väldigt kvicka.
Arten till höger ligger nergrävd i sand. Den är
känslig för försurning.

Vuxen slända

Vuxen slända

Vingarna ligger platt på ryggen

Långa stjärtspröt

Vuxen slända

Oftast bruna fjärilslika
vingar

Trollsländor
Flicksländor

Äkta trollsländor

20 arter i Sverige. Lever mest i dammar.

Sävsländor

Fem arter i Sverige. Lever i slammig botten.

Ca 40 arter i Sverige. Ofta glupska rovdjur.

Korta antenner

Jungfrusländor

Två arter i Sverige. Lever i åar.

Långa antenner

Gälar längs
bakkroppen

Tre gälblad i
baken

Ett spröt där bak

Vuxen slända

Vuxen slända

Vilar med helt utfällda
vingar. Oftast stora och
kraftiga. Mycket skickliga
flygare som fångar andra
insekter i luften.

Vilar med mer hopslagna vingar. Smala och gracila.
Flicksländornas hanar: Oftast ljusblå eller röda bakkroppar.
Jungfrusländornas hanar: Skimnrande mörkblå med
mörka vingar. Fladdrande fjärilslik flykt.

Skalbaggar

Vuxen slända

Svart kropp och mörka
vingar

Fjärilar

Ca 250 arter i Sverige.

Det finns en mängd olika arter. De flesta lever krypande på botten eller bland växter. Utseendet
kan variera mycket. Här ses exempel på två dykare som har simhår på benen och alltså kan
simma fritt i vattnet. Dessa är glupska rovdjur. De hittas mest i dammar. Andra arter kryper på
botten och vissa finns också i rinnande vatten.

Fem arter vars larver lever i vatten i Sverige.
Lever i dammar.

Hänger i ytan
Andas luft med
baken

Gulbrämad
dykare

Stora käkar

Räfflad dykare

Korta ben.
Löst ihopsatt
hus av bladbitar

Lång hals

Simhår på benen
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2 - Insektslarver utan ben
Tvåvingar
Myggor

Knott

Harkrankar och flugor

U-myggor

11 arter i Sverige. Ligger i
vattenytan. Mörk färg. Ligger i
en u-form. Sticker inte.

Knott

Stickmyggor

Larv
Puppa

Ca 70 arter i Sverige. Sitter
fast på stenar i strömmande
vatten. Filtrerar föda.

Ca 50 arter i Sverige. Hänger i
vattenytan. Andas med luftrör.
Mörk färg. Lever mest i grunda
vattensamlingar.

Tjocka ”korvar” av olika storlek
och form som ligger nergrävda
i botten. Ett stort antal arter i
Sverige.

Tofsmyggor

8 arter i Sverige. Har två
simblåsor. Svävar i vattnet. Är
genomskinliga. Sticker inte.
Vanligast i dammar utan fisk.

Svidknott

Ca 100 arter i Sverige. Tråd
smala. Simmar med vågrörelser.

Fjädermyggor

Ca 630 arter i Sverige. Lever
i botten. Ofta blodröda, ibland
grönaktiga. Sticker inte. De
röda tål låga syrehalter.

3 - Maskar
Fåborstmaskar

Ringmaskar
Iglar

Ca 10 arter i Sverige. Har en ”sugkopp i var ända.

Slammask

Blodigel

(Tubifex)

Små maskar som lever
i botten i näringsrika
vatten.

Tvåögd igel

Hästigel

Daggmask

Flera arter av varierande
storlek lever i botten på
vattendrag.

Stor, ca 10 cm lång.
Mörk ovansida och olivgrön under. Vanlig och
förväxlas med blodigel.
Suger inte blod utan är
rovdjur.

En mycket liten, ca
1 cm, igel med ljus
färg. Vanlig i dammar. Till skillnad mot
de flesta iglar har de
bara ett par ögon.

Stor, ca 10 cm
lång. Sällsynt.
Känns igen på
två rödla linjer
längs ryggen.

Hundigel

Mindre, ca 5 cm. Ofta
spräcklig rygg. Suger
inte blod.

Plattmaskar
Drygt tio arter i Sverige

Platta maskar som
långsamt glider fram
över botten.

Maskarna är rovdjur.
Munnen sitter mitt
under djuret. De äter
byten genom att glida
Vissa arter är svarta,
över dem. Därefter
andra bruna och någon vrängs magen ut geär vit.
nom en öppning mitt
under kroppen och
omsluter bytet för att
sedan dras in i kroppen.

Tagelmaskar
Mycket smala och
långa maskar som lever
som parasiter på olika
insekter. Kan bli upp till
30 cm långa men har
en tjocklek på under
1 mm.
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4 - Vuxna insekter
Skalbaggar

Larverna ser helt annorlunda ut, se exempel under rubrik 1.

Dykare

Virvelbaggar

Ca 150 arter i Sverige. Skalbaggar från några mm till 4 cm.
De är skickliga och snabba simmare. Går upp till ytan för
att hämta luft med bakdelen. Skalbaggar har vingar och dykare ses ofta långt från vatten. Flest arter hittas i dammar.

12 arter i Sverige.
Svarta, ca 6 mm. Far
runt i flockar på vattenytan i hög hastighet. Vid
fara dyker de. Har två
par ögon: Ett par mot
luften, och ett par ner
mot vattent.

Gulbrämand dykare

Den största dykaren, ca 3,5 cm.
Svart med gula kanter. Det finns
fem liknande arter.

Ben ombildade till
korta åror.

Ärtdykare

Lätt att känna igen
genom sin klotrunda
form. Brun och ca
5 mm.

Palpbaggar

Vattentrampare

Dåliga simmare. Kryper mest fram
på växter och botten i strandkanten. Storlek hos olika arter varierar
från 2 till 40 mm. Formen varierar
mycket från runda till långsträckta
djur.

Långsamma simmare. De simmar
genom att växelvis trampa sig fram
med bakbenen. Lever i dammar.
Ca 4 mm.

Ca 70 arter i Sverige.

Ca 20 arter i Sverige.

Många arter är ca 1 cm
långa.
Andra är bara 3-5 mm.
De är svåra att artbestämma.

Räffald dykare
Mycket bred och platt,
ca 17 mm. Två arter.

Skinnbaggar
Larverna liknar de vuxna djuren.

Skräddare

Bäcklöpare

10 arter i Sverige. ca 15
mm. Rovdjur som fångar
insekter som faller ner
på vattenytan. Ses ofta
i stora grupper. Rör sig
ryckigt fram på ytan.
Vissa har vingar och kan
flyga.

4 arter i Sverige. 1-6 mm. Ser
ut att småspringa fram på vattenytan i mer jämn hastighet än
skräddare.

Vattenmätare

2 arter i Sverige. Ca 10
mm. Väldigt tunna djur
som rör sig långsamt
på vattnet i strandkanten.

Djur som lever på ytan....
... och under ytan
Flest arter hittas i dammar.

Buksimmare

Ca 35 arter i Sverige. 2-15 mm.
Snabba simmare som simmar
ryckigt. Ett benpar ser ut som åror
som sticker rakt ut. Har vingar
och kan flyga. Larverna liknar de
vuxna fast är mindre.

Klodyvel

En art. Kroppen är ca 20 mm
lång. Mörkbrun. Simmar dåligt.
Sitter i vattenvegetation med
andningsröret i vattenytan. Larven
ser ut som de vuxna men med
kortare andningsrör. Har vingar
och kan vid behov flyga.

Stavlik
vattenskorpion

En art. Kroppen är ca 35 mm
lång. Mörkbrun. Sitter i vattenvegetation med andningsröret i
vattenytan och lurar på byten. Om
man fångar djuret stelanar den till
som en pinne.

Vattenbi

En art. Ca 13 mm. Simmar snabbt
och påminner om en dykare i
formen. Den har dock inga hårda
täckvingar och frambenen är
kraftiga fångstben. Fanns tidigare
bara i Skåne och Halland men
är på väg norrut med varmare
klimat. Har vingar. Kan ge smärtsamma bett.

Ryggsimmare

Fem arter i Sverige. Ca 15 mm.
Ser ut som et stor buksimmare
med ett kraftigt benpar som
sticker ut. Ryggsimmaren simmar
dock upp och ned, är smalare
och har annan färg. Hänger i vattenytan där den tar nedfallande
insekter. Har vingar och kan flyga.
Larven ser ut som vuxna men är
grön. Kan ge smärtsamma bett.
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5-Spindlar (åtta ben)
På ytan

Under ytan
Kärrspindel

2 arter i Sverige.
Kroppen kan bli ca 20
mm lång och är Sveriges
största spindel. Vackert
chokladbrun med två
gräddgula streck. Jagar
springande på vattenytan.
Vid fara eller jakt kan den
även dyka under vattnet.
Honan vaktar sina ungar.
Kan ge smärtsamma bett.

Vattenspindel

1 art i Sverige. Kroppen
kan bli ca 15 mm lång.
Lever helt under vatten
i dammar och sjöar.
Kruppen silverglänsande
av det luftlager som
omger den. Spinner dykarklockor under vattnet
som den fyller med luft.
Här bor spindeln. Kan ge
smärtsamma bett.

Piratjaktspindel

Kroppen kan bli ca 9 mm
lång. Levandssättet liknar
kärrspindeln, men den
är betydligt vanligare.
På latin heter den Pirata
piraticus.

6-Kräftdjur (många benpar)
Sötvattensgråsugga
2 arter i Sverige. Upp till 20
mm lång. Mycket vanlig bland
vissnande växtdelar som den
lever av. Lätt att hålla och föröka
i små akvarier.

Flodkräfta och signalkräfta

Vit fläck hos signalkräfta

Upp till ca 15 cm. Håller sig oftas gömda
dagtid i hålor. Flodkräftan är utrotningshotad genom kräftpest. Den införda
signalkräftan är smittbärare. Numera är
det förbjudet att plantera ut signalkräfta.
Signalkräftan känns igen på en vit tydlig
fläck i klons inre del.

7-Blötdjur (djur med skal)
Musslor

Omsluts av två skalhalvor. Tar in vatten genom rör (sifoner)
som de sticker ut. Vattnet filtreras på föda. De kan även
förflytta sig genom att sticka ut en fot.

Snäckor

Har ett skal där djuret får skydd.

Lungsnäckor

Ärtmusslor och klotmusslor

Ca 20 arter i Sverige. 8- 50 mm. Har ett spriralvridet skal. Saknar gälar men andas genom
huden och med hjälp av ett slags lungor.
Kryper ofta på växter där de skrapar i sig alger
och bakterier som finns på ytorna.

Ca 25 arter i Sverige. 2-10 mm stora. Ses ofta
som små ljusa ”gruskorn” i botten av baljan.
Kan finnas i stora mängder.

Allmän dammussla

Skivsnäckor

I Sverige finns 8 arter av stormusslor. Allmän dammussla är den
vanligaste och hittas både i sjöar
och åar. Den kan bli över 20 cm.

12 arter i Sverige. 3-20 mm. Har ett spriralvridet skal som en platt skiva. Många arter är
mycket små men kan finnas i stort antal.

Flodpärmussla

Hattsnäckor

Lever bara i strömmande rent vatten.
Har minskat mycket och är utrotningshotad. Problemet är att den har svårt
att föryngra sig. Den blir upp till 15 cm.
Äldsta musslan som hittats var över
250 år.

2 arter i Sverige. Ca 6 mm. Skalet ser ut som
en hatt. En art lever i rinnande vatten och en i
dammar och sjöar.

8-Djurplankton (mycket små djur fritt i vattnet)
Hoppkräftor

Ca 100 arter i Sverige. 1-3
mm. Simmar hoppande fram
med de kraftiga antennerna.
Honor har två äggsäckar. Är
ett kräftdjur.

Hinnkräftor

Ca 90 arter i Sverige. 0,5-6
mm. Simmar med ett tvågrenat antennpar. Är ett kräftdjur.
Djurplankton hittas i sjöar och
dammar och är spännande att titta på
i mikroskop.

Vattenkvalster
Musselkräftor

1-2 mm. Dessa ser ut som
små musslor som snabbt
simmar runt i vattnet.Är ett
kräftdjur.

Ca 220 arter i Sverige. 1-7 mm.
Har 8 ben och är spindeldjur. Ofta
starkt röda eller svarta. Simmar hela
tiden runt fram och tillbaka i vattnet.
Rovdjur.
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