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INTRODUKTION 

I den här rapporten handlar det om bläckfiskars art som heter Enteroctopus dofleini. Här 
kommer ni känner till om vem som har gett den här namn? vem som har forskat åttaarmade 
bläckfiskar? Att vi skulle förstå hur den rör sig som den brukar gör, eller vilken 
kommunikation som har mellan varandra för att de skulle förstår andra bläckfiskar?  

Metod 
Jag skulle berätta om bläckfisken, men innan man ska börja att skriva en rapport så måste 
man ska leta efter fakta, hämta källhänvisningen, och kolla på massor av dokumentära filmer 
som det handlar om arbetet. I mitt arbete har jag gjord precis som jag har sagt att man ska leta 
massor av fakta, kolla på dokumentära filmer som handlar det om bläckfisken 

Syfte 

Syftet med att vi skriver ett rapoport om bläckfiskar är att vi skulle kunna lära känna oss om 
olika arter, Att vi skulle förstår vad är för art och var lever de, vilken fod äter de osv.  

 
 
 
 

 

 



Bakgrund 
 
Det finns en vetenskaplig man som heter auktorsnamn- som han har utbildade sig inom 
biologiska systematisk. för i tiden var blötdjurens har ryggskalet men under tiden har det 
utvecklats under evolutionens perioden. De har utvecklat antingen med gäle eller med lungor 
som kan sprida syre för hela kroppen. det vill säga är att blötdjurens arter har utvecklat 
antingen med lungor eller med gäle ex som snigel som har lungor eller fisk som har 
gäle.Medan hos bläckfiskar har de inte det men forskare tror att kanske under evolutionen 
period har fick något skal men under tiden har försvunnit 
 
Artens Anatomi 
 
Bläckfisken brukar har antingen mörkröd eller mörkbrun , och han har små vita fläckar på 
kroppen. Bläckfiskens Enteroctopus dofleini Domän är Eukaryota (är en organismen som har 
en eller flera celler).  
 
Bläckfisken är den största åttaarmade i världen och det är ca 71 cm. Klass för bläckfisken är 
det bläckfisken, och deras ordning är det åttaarmade bläckfiskar(enteroctopus dofleini). Deras 
Utseende hos Enteroctopus dofleini är att dom har skyddande skal, stor huvud, gälar och 
mantelhåla. 
 
Bläckfiskens rike är det djur alltså den tillhör till djur. och deras stam är det tillhör till 
Blötdjur. 
Bläckfiskens honan kan lägga ca 120000- 300000 ägg. Dessutom bläckfisken lever ensam, 
Hos bläckfiskar om de känner sig rädda eller hotade från andra arten att kanske äter de då 
bläckfisken strömma ut ett svart rök som andra fiendet skulle inte kunna komma närmare för 
bläckfiskar.  
 
Även är det bläckfiskens svarta färgen var användbar när man ska skriva i medeltiden. Nästan 
Bläckfiskens massan är ungefär mellan 10-50 kg för vuxen, ven deras livslängd blir ca mellan 
- 3-5 år. För det andra är att de lever i botten av havet, havets namn är japanska havet, 
ochotska havet, berings hav och stilla havet ( Bläckfisken som lever i 1500 m djupt i havet/ 
sjö. Den som gömmer sig mellan lärar eller tätar). Dessutom bläckfiskens är de asociala, de 
lever ensamma.  
   

 



 
 
fysiologi 
 
Hur får i sig näring? 
  
Bläckfisken går ut från hålen där dom som gömmer sig och bara för ska jaga efter maten, 
tillika deras mat är Köttätande exempelvis som (krabbor).när de vill jaga efter maten så de 
använder sina armar som där finns under armar suckers, bläckfisken tar hjälp från suckers 
hjälp för ska kunna hålla födan, eller försöka berakning.  
 
Matsmältningssystem hos Bläckfisken har två olika saliv körtlar som kan 
utsöndra maten under man tuggar det på och de är toxiner och alfa och en av 
de salivkörtlar är det väldigt dödligt för ska kunna hjälpa till med att få 
krabbor dör snabbt och får näring i sig.  
 
Därefter maten går till matstrupen, sedan går det till magen, sen fortsätter att 
går till lever, bukspottkörtlar, vidare går det till tarmar och tillslut går ut från 
anus.  
 

  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Hjärnan 
 
Hos bläckfisken organismens hjärnan har bläckfisken ca 170 miljoner nervceller och över 
130 miljoner optisk(syn).  
 

 
 
 
Hur förflyttar sig den bläckfisken  
 
När de skulle ändra platsen eller vill röra sig, så de använder sina armar och försöka strömma 
ut, för kroppen ska kunna att röra på sig. Det vill säga är att när bläckfisken vill röra på sig 
ska använda sina armar strömma ut, Sen bläckfisken krymper på sina muskler på den vatten, 
och sedan blir det tryckt på vatten, däreter blir ett väldigt styrk och tillslut bläckfisken kan 
simma framåt. Därtill kommer  
 
 
 

 



 
 
 
Artensbeteende  
 
 
Hur kommunicerar med andra individer ur samma art 
 
Bläckfisken har de väldigt god inlärningsförmågan, även kan de lösa problem, också har bra 
minnet, lika viktig är de bra på att byta färger, eller spricka ut bläck rök för skyddar de sig via 
fiendet. Bläckfisken kommunicerar sig med färger och dessutom använder en vis ljud bara de 
som är samma art förstår med varandra.  
 
 
andningssystem 
 
Enteroctopus dofleini andas från gäle alltså de använder sitt gäle när de andas in och ut. 
dessutom de använder mantelhålan alltså syrefattig går ut från det mantelhålan.  
  

 
 
 

 



 
 
fortplantning 
 
Honor har äggstockarna och hanor har testikla(spermie kanal), efter parning brukr honor äta 
upp hanor. fortplantning för bläckfisken är att hanar hoppar av honor,det vill säga är att de 
parar ihop sig via mun. precis efter parning dör hanan. dessutom är att honan dör p.g.a. sina 
ungar, för att hon försöker skyddar de och tar hand om dom så länge dom är i ägget tills 
äggen kläcks då mamman är svält av hunger och tillslut dör.    
 
 

 
 
 
 
 
 
arten och människan 
 
Bläckfisken det är människors mat, alltså man kan få äta bläckfisken. Dessutom är det 
människans nytta fod som brukar folk äta det, för ska får näring i sig av bläckfisken och är 
nyttig mat. Även Forskare vet inte än om det är bläckfiskens hotat eller inte, och jag har inte 
fick något fakta om det heller.  
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