Djurliv i och runt Örken
Fiskar i Örken
Abborre - Den kan bli ca
20-40 cm. De har
kamouflagefärgad fjäll och
röda fenor.
Abborrar tillhör släktet perca.
Man kan hitta dem i sjöar och hej
vattendrag över hela Sverige men de undviker
kalla regioner som i fjällen.

Mört - Den lever i sötvatten
och i bräckt vatten. Mörten är
en av Sveriges vanligaste fiskar och finns över
hela Sverige.
Den är silverfärgad med röda fenor. Den
tillhör släktet rutilus.

Gädda - Den har en
långsträckt, spolformad
kropp.
Gäddor har en mycket
snabb tillväxt och som alla andra fiskar
fortsätter växa hela livet. Ryggen är ofta mörk
sidorna är ljusare och ibland ljusgul. Buken är
blekt gul.

Öringen kan bli 70-140
cm lång och är silvrig
med röda och svarta
prickar.
Det finns olika sorters öringar som havsöring
som lever i havet, insjööring som är anpassad
att leva i sötvatten som i sjöar i bland annat
Sverige och bäcköring som lever i bäckar och
små vattendrag.

Övriga djur i och runt Örken
Det finns många olika insekter runt Örken som
till exempel, myggor, sländor, skalbaggar,
spindlar och kräftor.
Sjögroda - Den lever runt och i sjöar.
De kan bli upp till ca 15 cm lång och
har en brun/grön färg.

Vattenspindeln är en spindel som
lever helt under vattnet. Den andas
luft som alla andra spindlar men
innan den dyker ner under vattenytan
samlar den ihop luft i ett nät.

Kärrspindeln är en av Sveriges största
spindelarter. Den kryper omkring på
vattenväxter och på vattenytan. Den
äter bland annat insektslarver och
fiskyngel. Kärrspindeln är brun med
ljusa ränder på sidorna och den kan vara
ganska aggressiv.
Sötvattenskräftor som tillhör familjen
Astacidae, Cambaridae och Parastacidae.
Framkroppen består av huvud och
mellankropp. På huvudet finns
ögon och två långa antenner och
mun. på mellankroppen finns det 5
par ben. På bakkroppen eller
stjärten finns det små simfötter på undersidan.
Kräftor andas med gälar.

Dykare är en skalbagge som lever både på
land och i vatten. De är rovdjur och
äter småfisk. De väldigt snabba
simmare. I Sverige finns det ca 150
arter och vissa arter kan bli upp till
4 cm långa. De har en bred och
oval svart färgad kropp.

Fåglar vid Örken
Fiskmås - Fiskmåsen är 40-60 cm och dess
vingspann är 100-115 cm. Fiskmåsen kan väga
från 400 gram till 600 gram.
fiskmåsen har en brun-grå
spräcklig teckning på
ovansidan, undersidan varvat
gråvit, och den har ett
gråbrunt brett bröstband som går upp bakom
nacken. Dess ben och näbben är rosa utom
näbb spetsen som är svart.
Gäss - Gäss är stora och tunga fåglar med
relativt lång hals och medellånga kraftiga ben.
Släktet Anser h ar en färgskala
som går i brunt och grått, dock
finns de några arter som
övergår i vit.

Stora mängder fiskar fiskas upp ur
våra sjöar
Varje år fiskas det upp 330-400 000 ton fiskar
ur våra sjöar. Den flesta fiskar bara för att det
är kul och för att det är deras fritidsintresse.
Det kan kallas sportfiske. Det finns många
olika sätt att fiska på som till exempel:
Spinnfiske, mete, pimpling och flugfiske. Det
är många som fiskar upp fiskarna men sedan
släpper tillbaka dem i vattnet. Det finns också
företag som fiskar upp fisk för att sälja till
affärer som säljer det vidare till
konsumenterna.
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