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Havstulpanen – växt eller djur?

Havstulpan… visst är det ett härligt, fanta-
sieggande namn. Men det rör sig inte om 
en växt som man skulle kunna tro. Havs-
tulpanen är ett djur, ett kräftdjur närma-
re bestämt. Fast helt fastsittande i sin vux-
na form, liksom många andra av havets 
märkliga djur. Den bygger ett stadigt fast-
limmat vulkanliknande hus av kalkplattor 
som kan bli större med åren. Där inne lig-
ger sedan kräftdjuret på rygg och sträck-
er ut sina fransiga ben genom mynningen 
och håvar in plankton att äta.

Havstulpanerna sitter ofta på klippor 
precis i vattenbrynet, tätt tillsammans i ett 
bälte eller mer utspridda och gömda un-
der algerna. Många är de fötter som skurits 
sönder av det vassa skalet på väg ner eller 
upp från klippbadet. Deras värsta fiender är 
snäckor, som kan sticka in sin långa tunga 
i huset och äta upp dem. Och så isen, som 
kan skrapa bort stora mängder.

Det finns nio havstulpansarter i Sverige. 

De man oftast ser är tre olika arter som 
för ett otränat öga är ganska lika. Endast 
en av dem, brackvattenslevande havstul-
pan, Balanus improvisus, finns längs hela 
Sveriges kust utom allra längst i norr, där 
salthalten är för låg även för den. 

Denna tåliga art kom till Sverige och 
Östersjön under 1800-talet, troligen med 
fartyg från Australien. Något som många 
båtägare i Östersjön svär över idag, efter-
som havstulpaner på båtskrov är mycket 
svåra att få bort. Det lim som de använ-
der för att cementera fast sig vid allsköns 
hårda, kladdiga och blöta ytor är avunds-
värt starkt, och föremål för intensiva stu-
dier av forskare som skulle vilja kopiera 
processen för mänskligt bruk.

Havstulpanens larver lever i det fria 
vattnet under försommaren. När larven 
blivit tillräckligt stor måste den hitta en 
bra plats där den kan tillbringa resten av 
sitt liv. Ett mycket viktigt beslut. 

Kravet är en hård yta att fästa på,  gan-
ska nära vattenytan, på en plats där vattnet 
rör sig och kommer med mat. Helst väljer 
den att sitta nära sina vuxna artfränder. De 
visar att platsen är bra att leva på och dess-
utom underlättas den spektakulära parning-
en av att det är nära till en partner. 

Havstulpaner tillämpar nämligen inre 
befruktning, vilket medför vissa svårighe-
ter för ett helt fastsittande djur. När par-
ningsperioden närmar sig på hösten bildar 
alla havstulpanerna därför ett av djurvärl-
dens längsta könsorgan i förhållande till sin 
storlek. När parningen är över kastas det 
helt sonika bort. De små larverna bor se-
dan innanför skalet under hela vintern, och 
släpps ut tidigt på våren när det finns gott 
om ännu mindre plankton att äta.

Mer fakta på sajten Vattenkikaren:
www.vattenkikaren.gu.se
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