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VECKAN HELA ÅRET

1. Blomsjöpung (Botryllus schlosseri)
Köttiga kolonier som bildar stjärnformade system.
Trivs i skyddade områden ned till 100 meters djup.

9. Posthornsmask (Spirorbis spirorbis)
Havsborstmaskar som bygger kalkrör vilka bildar en spiral.
Sitter vanligen på sågtång och olika tare.

2. Blåmussla (Mytilus edulis)
Kan finnas på alla bottentyper men är vanligast där det
finns vågor eller strömmar. Bildar också grupper som sitter
på stenar. Vanligast på 0,5 – 1 meters djup.

10. Tångräka (Palaemon adspersus)
Halvgenomskinlig och trivs bäst i ålgräs,
men även bland alger.

3. Brödsvamp (Halichondra panicea)
Trivs på skuggade platser och växer ofta i tångskogar och
under överhäng. Finns från vattenytan till ett par hundra
meters djup.

11. Sandräka (Crangon crangon)
Kan nå en längd på nio cm, men är vanligast 3–5 cm.
Lever på sandbotten.

4. Eremitkräfta (Pagurus bernhardus)
Gulröd med mörka teckningar. Kan bli 10 cm lång och
lever i övergivna snäckskal.

12. Sandmaskbajs (Arenicola marina).
Sandmasken lämnar de karaktäristiska sandkorvarna
som man ser på sandstränder. Masken äter av sanden och
lever av organiskt material som finns bland sandkornen.
Sedan bajsar den ut sanden.

5. Europeiskt plattostron (Ostrea edulis)
Finns på sand- och mjukbottnar, 0-10 meters djup.
Kan bli upp till 15 cm i diameter.

13. Röd brännmanet (Cyanea capillata)
Röd till gulaktig med mycket långa bränntrådar.
Lever från vattenytan och nedåt.

6. Hjärtmussla (Cerastoderma edulis)
Har ett vitt eller svagt brungult skal. Finns från vattenytan
till 10 meter på ler- och sandbottnar. Kan bli 5 cm lång.

14. Strandkrabba (Carcinus maenas) är mörkt grön, blå
eller grågrön på ovansidan. Kan bli upp till 8 cm bred.
Lever från ytan till 40 meters djup.

7. Knöltång (Aschophyllum nodosum)
Läderartad och gulbrun till olivgrön i färgen, med enkla
flytblåsor. Finns på 0,5 – 2meters djup.

15. Vanlig strandsnäcka (Littorina littorea)
Lever från vattenytan och ner till 15 meter.
Kan bli upp till 38 mm.

8. Korallalg (Corallina officinalis)
Är 2–10 cm höga och finns i norra Halland och i Bohuslän.
Bildar bälten på 0,5–2 meters djup men förekommer till
cirka 20 meters djup.

16. Sargassosnärja (Sargassum muticum)
Vanlig i Bohuslän. Växer på grunt vatten ner till 10 meter.
Tips: Kolla in appen Livet i havet!

