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Örebro naturskola  –  Vem äter vad i dammen? 

 

GRODDJUR 

Groda (Rana temporaria) 
Den vanliga grodan är ett rovdjur och äter det mesta; maskar, larver, sniglar, insekter, och 
spindlar.  

Ynglen skrapar loss alger och annan beläggning från stenar och vattenväxter. De silar också plankton 
och annat ur vattnet. 

Padda (Bufo bufo) 
Paddan äter larver, sniglar, insekter och spindlar. Äter gärna en mask om den hittar en på 
marken. 

Ynglen skrapar loss alger och annan beläggning från stenar och vattenväxter. De silar också plankton 
och annat ur vattnet. 

Mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) 
På natten jagar den insekter, hoppstjärtar, spindeldjur, sniglar och daggmaskar. I 
vatten äter de små kräftdjur, vatteninsekter som mygglarver, sniglar, maskar, iglar 

och grodyngel.  
Ynglen lever till en början enbart på små kräftdjur; när de blir äldre, utökar den dieten med 
insektslarver och nykläckta grodyngel. 

BLÖTDJUR 

Snäckor (Gastropoda) 
De flesta snäckor är växtätare. De har en raspliknande tunga som de raspar av alger 
eller små små bitar av blad med. Vissa snäckor kan även äta döda löv och annat dött 

material, nedbrytare alltså. 
Några snäckor är rovdjur men de finns framförallt i havet.  

Musslor (Bivalvia)  
De flesta musslor är filtrerare och äter genom att filtrera plankton ur vattnet, framförallt 
växtplankton men små djurplankton slinker också med liksom små delar av dött material. 

IGLAR 

Iglar (Hirudinae) 
Alla iglar är rovdjur som antingen sväljer bytet helt, suger ut det eller sitter som parasit å 
det och suger blod. 

Hästigeln – lever av mindre djur i vattnet som små larver och snäckor. Kan tom krypa upp på land 
och ta en daggmask!  
Hundigeln – äter små maskar och larver, små kräftdjur och mindre iglar. 

LEDDJUR 

Sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus) 
Äter vissna blad, multnande växter, alger och döda djur. 

Spindlar (Araneae) 
Alla spindlar är rovdjur och lever till största delen på insekter. Nyttiga för människan 
eftersom de fångar många skadeinsekter. 
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LEDDJUR - Insekter 

Dykare (Dytiscidae) 
Både vuxna och larver är rovdjur. De största larverna kan tom ta grodyngel! 

Virvelbaggar (Gyrinidae) 
Både vuxna och larver är rovdjur. Äter tex små kräftdjur och stickmyggans larver. Bra va! 

Vattenskorpioner (Nepidae) 
Rovdjur. Äter tex fiskyngel och grodyngel. 

 Buksimmare (Corixidae) 
Lever främst på encelliga alger, multnande växter och dött material, 

Ryggsimmare (Notonectidae) 

Rovdjur som jagar nära vattenytan. Kan tom ta fiskyngel. Kan bitas så det gör ont. 

Skräddare (Gerridae) 
Rovdjur som fångar och suger ut andra insekter, främst landlevande insekter som fallit i 
vattnet. 

Nattsländelarv (Trichoptera) 
De flesta husbyggande nattsländelarverna lever av växter, alger och dött organiskt 
material.  

Dagsländelarv (Ephemeroptera) 
Larverna lever av små alger och dött organiskt material. De vuxna äter inte alls! 

Trollsländor (Odonata) 
Både vuxna och larver är rovdjur. De vuxna jagar andra insekter som flugor, 
dagsländor och fjärilar som de fångar i luften.  

Flicksländor (Odonata) 
Både vuxna och larver är rovdjur. De vuxna flicksländornaär inte lika duktiga flygare 
som de egentliga trollsländorna utan jagar insekter som bladlöss, myggor och 

nattsländor som bland växterna. 

Vapenfluglarv (Stratiomyidae) 
De flesta lever av alger och dött organiskt material. Det finns dock några som är 
rovdjur. 

Harkrankslarv (Tipuloidae) 
Lever av växtrötter eller dött organiskt material. Finns några (tex 
Småharkrank) som är rovdjur. 

Topsmyggelarv (Chaoboridae) 
Larverna är rovdjur som lever av små kräftdjur 

Stickmyggelarv (Culicidae) 
Larverna äter encelliga alger, bakterier och mikroskopiska bitar av dött material 
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