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Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Biotopkort:

Tropiskt korallrev

Gott om solljus och värme (vattnets temperatur är 25–30 ˚C), många 
olika slags djur, såsom koraller, fiskar och skaldjur. Fryser aldrig.

Östersjön

Svalt (i genomsnitt cirka 10 ˚C) brackvatten, dvs. en blandning av 
havsvatten och sött vatten. Havsytan fryser på vintern.

Djuphavet

Alltid mörkt och kallt (0–3 ˚C), förutom i närheten av djuphavets 
skorstenar där temperaturen kan nå 450 ˚C.
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Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Artkort (lättare version):

H
avssköldpadda 

Putsarfi
sk 

C
low

nfi
sk 

A
ndas luft vid ytan och besöker tropiska 

sandstränder för att lägga sina ägg. O
lika 

arter av havssköldpaddor äter havstång, 
koraller eller m

edusor. D
e rengörs av 

putsarfiskarna.

Ä
ter parasiter och död vävnad från fiskars 

och andra havsdjurs hud. Putsarfiskarna 
har putsningsstationer dit de andra 
fiskarna köar för att vänta på sin tur.

Lever i fam
iljegrupper bland 

havsanem
onens brännande tentakler. 

Varje clow
nfiskfam

ilj försvarar aggressivt 
sin egen anem

on från andra djur. 
H

avsanem
onen erbjuder fiskarna skydd 

och fiskarna rengör dess tentakler från 
skräp och m

atrester.
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Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Artkort (lättare version):

Ishavsgråsugga 
G

ädda 
Sjurygg 

Ett skaldjur som
 lever i bottenslam

m
et och 

jagar m
ärlkräftor och andra m

indre djur 
för föda. D

en äter gärna även döda fiskar.

En rovfisk som
 lurar i strandvattnet 

och fångar även stora fiskar. D
en sega 

rovfisken klarar av såväl köld och syrebrist 
som

 varierande salthalt i vattnet.

En fisk m
ed m

ärkligt utseende som
 fångar 

ryggradslösa och sm
å fiskar som

 föda. 
Tack vare ett tjockt fettlager under huden 
klarar den även stränga vintrar.

5



Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Artkort (lättare version):

R
iftia pachyptila 

Linophrynidae 
G

onostom
atidae 

En enorm
 m

ask som
 saknar huvud, 

hjärna och m
un. D

en behöver inte äta 
överhuvudtaget, eftersom

 bakterier som
 

lever inuti den producerar näring från de 
kem

iska föreningarna från den vulkaniska 
skorstenen.

D
e sm

å djuren lever i ständigt dunkel: 
de ser aldrig dagsljus, havsbottnen eller 
havsytan. D

et finns fler av dem
 i världen 

än av någon annan fisk. Forskarna har 
uppskattat att det finns m

inst flera biljoner 
av dem

 (ett tal m
ed en etta följt av tolv 

nollor).

En väldigt ful m
en liten och ofarlig fisk. 

Fiskens långa utskott lockar bytesdjur 
närm

are m
ed ett ljusblått sken. I det 

m
örka havet syns den på långt avstånd. 

A
tt hitta en hona är så svårt för den lilla 

hanfisken att då den lyckas läm
nar den 

henne aldrig. H
anen sm

älter perm
anent 

sam
m

an m
ed honans hud.
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Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Artkort (hårdare version)

H
avssköldpadda 

Puhdistajakala
C

low
nfi

sk 
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Ishavsgråsugga 
G

ädda 
Sjurygg 

Artkort (hårdare version)

Bilaga 1: Biotopkort och artkort 8



R
iftia pachyptila 

Linophrynidae 
G

onostom
atidae 

Bilaga 1: Biotopkort och artkort

Artkort (hårdare version)
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Bilaga 2: Släktträdsmall

1
2

3
4

5
6
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Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Det finns tiotusentals arter av planktonorganismer, så det är inte möjligt eller rimligt att identifiera 
dem på artnivå. Guiden nedan tar upp de viktigaste planktongrupperna i Finlands vattendrag och 
Östersjön. I varje grupp beskrivs arter med karakteristiskt utseende, men det kan även finnas andra 
arter med i proverna.

11



Till vänster Rhodomonas sp., till höger Cryptomonas sp.

Rekylalger är encelliga och simmar fritt med hjälp av sina flageller. De 
är avlånga eller ovala till formen och osymmetriska om man tittar på 
dem från sidan. I rekylen, dvs. hålrummet i cellen, växer två flageller 
av olika längd. Rekylalger påträffas överallt i världen, men vanligast är 
de i sjöar, gölar och älvar i den tempererade zonen. 

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Rekylalger, Cryptophyta
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Till vänster Peridinium sp., till höger Ceratium sp.)

Pansarflagellaternas särdrag är den tjocka, harneskaktiga cellväggen, 
som består av två delar. De är encelliga. Största delen av dinoflagella-
terna lever i haven, men en del förekommer även i sötvatten. De flesta 
assimilerar sin näring ur solljuset, men en del kan även fånga min-
dre organismer och några har till och med specialiserat sig och blivit 
fiskparasiter. En del arter i den här gruppen har förmåga till biolumi-
niscens, dvs. de kan producera eget ljus.

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Pansarflagellater eller dinoflagellater, Dinophyta
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Dinobryon sp, till vänster som enskild cell, till höger som koloni

Guldalger är encelliga organismer som har en eller två flageller. De 
lever ensamma eller bildar små kolonier. Inuti guldalgerna finns pul-
serande blåsor som syns i mikroskop. Under förvåren kan guldalgerna 
föröka sig rikligt, så att vattnet i vattendragen blir grumligt och börjar 
lukta fisk. De vackra guldalgerna har även rovdjursfärdigheter. I brist 
på ljus kan de börja fånga andra encelliga alger. 

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Guldalger, Dinobryaceae
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Prymnesium parvum

Fästalger är encelliga, flagellförsedda alger med en särskild fästfla-
gell. Med hjälp av fästflagellen kan algerna fästa sig ordentligt vid sitt 
underlag, till exempel fiskars gälar. En del giftiga fästalger, till exempel 
Prymnesium parvum, orsakar massförekomster av fiskdöd vid Finlands 
kuster och i sjöarna på Åland. Största delen av fästalgerna lever i oce-
anerna. I sötvatten förekommer de endast i små mängder. Fästalger-
nas yta täcks av fjäll, som på de finländska arterna vanligtvis är tunna 
och inte lätta att urskilja med mikroskop. I oceanerna lever arter med 
fjäll av hårt kalciumkarbonat. På dinosauriernas tid fanns det särskilt 
mycket av dessa fästalger, och de bildade så småningom enormt tjocka 
mattor av kalciumhaltiga fjäll på havsbottnen. De blev till stora vita 
klippor av krita, som gav kritperioden dess namn. 

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Fästalger, Prymnesiaceae
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Från vänster till höger två Goniochloris-arter, Ophiocytium sp. som enskild cell och koloni

Gulgrönalger förekommer i huvudsak i sötvatten, men påträffas även i 
marken och haven. Deras utseende varierar. En del är encelliga, medan 
andra förekommer i kolonier av olika former. Gulgrönalger är trots sin 
lilla storlek nära släkt med de stora brunalgerna, till exempel blåstång 
eller klotång som förekommer i Östersjön.

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Gulgrönalger, Xantophyceae
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Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Gonyostomum semen

Nålflagellater är encelliga alger med två flageller. De lever i sötvatten. 
I bruna, näringsrika och humushaltiga vatten finns det stora mängder 
av nålflagellaten Gonyostomum semen, som kan producera långa slem-
trådar när den blir störd. Den bruna hinna som slemmet bildar kan 
besvärligt nog fastna på huden på den som badar i vattnet. Dessutom 
kan nålflagellaterna täppa till finmaskiga filter i vattenreningsverk. 
Eftersom nålflagellater löses upp av värme kan de förvandla vatten som 
har värmts upp i bastugrytan till en slemmig massa. 

Nålflagellater, Rapidophyceae
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Från vänster upptill två Tabellaria-arter, Rhizolenia sp., Cyclotella sp., Melosira sp. och Navicula sp.

Kiselalger är encelliga organismer, vars cell skyddas av skal som 
innehåller kisel. Kiselskalen består av ett lock och en botten. De har 
vackra former och mönster som gör att man kan identifiera kiselal-
gerna. Man känner till tiotusentals arter. Kiselalger har aldrig flageller. 
De förekommer nästan överallt på jordklotet, i hav och sötvatten och 
dessutom till och med i marken och på klippor. Kiselalgerna har stor 
betydelse framför allt i vattendragen, eftersom de står för cirka 25–30 
procent av primärproduktionen på hela jordklotet. En del av kisela-
lgerna simmar fritt och andra fäster sig vid till exempel en sten med 
sina slemstjälkar. Kiselgur används som kattsand, filtreringsmaterial 
och kosttillskott och består av skalen från otaliga förhistoriska 
kiselalger.

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Kiselalger, Bacillariophyceae
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Från vänster upptill Volvox, Euglena, Pediastrum, Scenedesmus, Spirogyra och Chlorococcum

Grönalger är inte nära släkt med andra alger, utan hör till växterna. 
Deras celler påminner också om vanliga växtceller, dvs. de har en cell-
vägg som består av cellulosa. Grönalger är av mycket varierande slag 
och egentligen inte nära inbördes släkt med varandra: alla växter som 
inte är egentliga stamväxter kallas grönalger. En del är encelliga, men 
till grönalgerna hör även stora alger som lever i havet och som med 
sina stjälkar och blad påminner om växter på land. Grönalger som hör 
till plankton är vanligtvis encelliga eller små kolonier. 

Assimilerande plankton eller planktonalger

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Grönalger, Chlorophyta
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Heterotrofa plankton eller djurplankton

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Till vänster Amoeba sp., till höger soldjuret Heliozoa

Encelliga organismer som rör sig genom att bilda skenfötter och stän-
digt ändrar form kallas amöbor. De allra största kan man se med blotta 
ögat, men de flesta är mikroskopiska. Alla amöbaliknande organismer 
är inte nära släkt med varandra, även om de liknar varandra. Amöba-
liknande organismer förekommer överallt på jordklotet. Oftast äter de 
bakterier och andra organismer som är mindre än de själva genom att 
omsluta och ”sluka” dem. 

Amöbaliknande, Amoebozoa, Rhizaria och Excavata
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Till vänster toffeldjuret Paramecium sp. och Psilotricha sp., till höger Vorticella sp.

Flimmerdjur hör, trots namnet, inte till djurriket. De är encelliga uror-
ganismer vars yta täcks av otaliga korta cilier eller ”flimmerhår”. De 
förekommer överallt på jordklotet, i sötvatten, haven och marken. De 
största arterna kan bli upp till 4 millimeter långa och kan ses med 
blotta ögat. Som föda fångar flimmerdjuren bakterier, alger och andra 
organismer som är mindre än de själva. 

Heterotrofa plankton eller djurplankton

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Flimmerdjur, Ciliata
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Hjuldjur, Rotifera

Till vänster Keratella sp. och Kellicottia sp., till höger Polyarthra sp.

Hjuldjur är flercelliga djur som påträffas överallt i världen. I ena änden 
har de vanligtvis en mun med två skivliknande kransar av flimmerhår 
som ser ut att snurra som ett hjul. I den andra änden kan det finnas en 
gripfot. Hjuldjurens kropp är täckt av ett ledat pansar. Hjuldjuren äter 
mindre organismer. De har små, men kraftiga käkar och en magsäck 
där deras byte hamnar när de sväljer det. 

Heterotrofa plankton eller djurplankton

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton 22



Kräftdjur

Till vänster vattenloppan Daphnia sp., i mitten hoppkräftan Cyclops sp., 
till höger hoppkräftans naupliuslarv

Till kräftdjuren hör inte bara de välkända kräftorna, utan även många 
slags små djurplankton. De vanligaste av dem är vattenloppor, som har 
fått sitt namn av sitt egendomliga, ryckiga sätt att simma, samt hopp-
kräftor, som har ett stort öga mitt i pannan som ett iögonfallande drag. 
Vattenloppor och hoppkräftor har känselspröt och ett ledat yttre ske-
lett. Vattenloppor betar små växtplankton som föda. Hoppkräftorna 
kläcks ur ägg som små naupliuslarver, som påminner lite om en fäs-
ting. Även om naupliuslarven ser ut att ha sex ben är den egentligen 
bara ett simmande huvud. De två främsta ”benparen” är känselspröt 
och de bakersta blir det vuxna djurets käkar.

Heterotrofa plankton eller djurplankton

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton 23



Heterotrofa plankton eller djurplankton

Bilaga 3: Bestämningsguide för plankton

Insekter

Chaeborus flavicans-tofsmyggans larv

Många slags vattenlevande insekter och deras larver kan råka följa med 
planktonproverna. De flesta av dem är egentligen inte plankton, efter-
som de simmar livligt omkring i stället för att driva med vattenström-
marna. Som plankton räknas dock till exempel tofsmyggans genom-
skinliga larver, som det kan finnas stora mängder av i vattnet. De är 
rovdjur som fångar djurplankton och mygglarver som föda.

24


