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Sammanfattning 
 

● År 1817 Tomas say för  första gången har  skrivit om Zaops ostreum och den 
är släkt till Zaops familjen , zaops ostreus ser ut plattat och den är cirka 0,61 
mm långt och 0,65 mm brett ,när de är små. 

● Efter två till tre år de ska få sin maximal storlek. fullvuxna äggsstuggar är 
cirka 9,4 upp till 10,8 mm i bredd, förutom detta kan rödaktiga eller orange 
gonader ses genom den tunna. 

●  Zaops ostreum hjälpa att äta de mikroskopiska växter och djur som driver 
omkring vatten( plankton). De vuxna är parasitiska på ostron. oftast de  de 
vuxna letar efter sin mat som finns av små organismer. 

● Det finns cirka 80 procent av ostron som har zaops ostreum. De är män 
eftersom de kvinnliga ostron kan induceras att byta kön genom enkel svält. 

● Den manliga zaops ostreum tros vara fri av simning som första kvinnan,i den 
först steg kvinnor tränga in ostron på  senare i sommaren och hösten. 

● Släkt och familjen till zaops ostreus är pinnotherida och den Zaops har större 
familjen och släkt, cirka 67 arter finns i deras familjen. 

● Zaops ostreus är små mjuka krabbor som kan serveras råa eller friterad samt 
kan serveras som sauterade också, dem zaops ostreus kan ätas som sida mat 
och de kan användas som måltid.zaops ekonomisk betydelse för människa är 
positiv och den här krabban anses vara delikatess & koster dubbelt. 

● Zaops ostreus kan påverka negativ samt ekonomisk betydelse för människa 
negativ, zaops osttreum skadar alla ostrons källor, vilket resultera i mindre 
kvantitet kött för konsumtion av individer. ekonomiska förlust kan variera 
bero på befolkning och zaops storlek, samt negativa effekter kan orsak även 
husdjur sjukdom . 

● Den zaops ostreus Ärt krabbor upptäcker kemiska värdar i vattnet.De är i 
vatten och känna sig tryggare, 
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Inledning bakgrund 

 
Kräftdjur har varit viktigt för miljö och människan i alla tider. Den har alltid tagit hand om 
miljö, speciellt havsmiljö och har varit föda för människan, ibland den enda föda för 
människan. Idag i den moderna värld har intresse för kräftdjur ökat enormt på grund av deras 
nyttigheter som föda för människan. På grund av detta går det enorma forskning om olika 
arter av kräftdjur. Ett av denna art är Zaops Ostreus.  

Jag tycker  att   det är  mycket intressant samt verkligen viktig  att veta om, en  kräftdjur och 
special om zaops ostreus. Jag valde att skriva om zaops ostreus , för att det är viktigt för mig 
att få mer kunskap angående  zaops ostreus ,för att jag ska få mer detaljerade kunskap om 
zaops ostreus. Samt dela kunskap med andra klasskamrat och omgivning.jag hade ingen 
erfarenhet om zaops ostreus tidigare. Men jag vill tacka från mina biologilärare att du gav 
mig den chans att skriva  en rapport om zaops ostreus. 

 

Syfte 
 
Syfte med min projektrapport är ta reda på hur zaops ostreum hittades och  hur  arten kropp 
ser ut. samt veta mer om arten anatomi och fysiologi, jag är intresserad att veta hur får zaops 
näring & hur den förflytta sig. för mig det är viktig att veta hur arten fortplanta sig och hur är 
zaops beteende. 

Jag utreda arten kommunicering  med andra individer i samma arten och veta mer  ärten är 
flockdjur eller den bor ensam. samt hur påverka på varandra. 

 

Frågeställning 
 

Vem hittade den zaop ostreum ?  

Hur ser ut arten anatomi och fysiologi? 

Hur ser ut zaops ostreus kropp samt hur den få närings? 

Vilka beteende har zaops och hur fortplanta sig? 

Är Zaops ostreus hot för människa eller människa är hot för zaops ? 
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Metod 
 
Jag vill ta reda på flera fakta information från, biblioteket samt internetsidor. Jag valt 
bibliotek för att där jag kan hitta fakta från böcker, samt jag kan besöka internetsidor som är 
säkra även de har fakta information. Det bli bra att hitta flera information från olika sidor att 
genomföra de fakta information. 

 

Resultat och analys 
Wikipedia skriver att … “Zaops ostreum[3][5] är en kräftdjursart som först beskrevs av”  1

 
År 1817 Tomas say  som först har  skrivit om Zaops 
ostreum och den är släkt till Zaops familjen , zaops 
ostreus ser ut plattat och den är cirka 0,61 mm långt 
och 0,65 mm brett, hannar är något större än kvinnor. 
Men vi kan inte skiljas können med varandra, 
däremot det finns  undantag för skillnader i 
könsöppningar, och man kan ser den genom 
mikroskopisk undersökning av pleopoderna. 
 

 
 Animalderversity hävder att... 
“Males are probably free-living”  2

Hannar är frilevande men däremot kvinnor leva på andra olika småbåtshamn to skallar.  man 
kan hitta de unga krabbor i ostronets vattenledningssystem en ostron kan innehålla flera unga 
krabbor. men angrepp på mer än fem kvinnliga bli 
ovanlig. 
 
 Kvinnor försätta i fyra stadier de tappar simhud samt 
de växer bredare och täcker tills de bli en mogen 
kvinna. kvinnor ska lämna ägg under sin första 
sommar, efter två till tre år de ska få sin maximal 
storlek. fullvuxna äggsstuggar är cirka 9,4 upp till 
10,8 mm i bredd, förutom detta kan rödaktiga eller 

1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Zaops_ostreum 
 
2 https://animaldiversity.org/accounts/Zaops_ostreum/ 
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orange gonader ses genom den tunna snäcken.(Cheng, 1973; Sandoz och Hopkins, 1947) 
 
Näring 
Animalderversity skriver att… 
“ostreum feed on plankton while the adults are parasitic  on oysters”  3

zaops ostreum hjälpa att äta de mikroskopiska växter och djur som driver omkring vatten( 
plankton). De vuxna är parasitiska på ostron. oftast  de vuxna letar efter sin mat som finns av 
små organismer i de flesta fall dinoflagellater och kisel arter, som  de finns i slem strängar 
och matble lastade och bildas av värden. denna typ mat kallas för ostron dieten, och däremot, 
zaops ostreum äter upp små kräftdjur  som hade befälet över  in i ostron som ingår inte i 
ostron dieten. 

fortplanta sig 

Det finns cirka 80 procent av ostron som har zaops ostreum. de är män eftersom de 
kvinnliga ostron kan induceras att byta kön genom enkel svält, det vill säga att antas 
att zaops ostreum stör matintaget av de producera mycket spermier istället att att de 

ska producera 
mycket mer 
energikrävande 
äggen.samt 
kvinnor blir äggiga. 
 

Beteende 

Den manliga zaops 
ostreum tros vara fri 
av simning som 
första kvinnan, 
i den först steg 
kvinnor tränga in 
ostron på  senare i 

sommaren och hösten. krabbor vara vänd mot bort från gälla med sin snäckdjur under de 
normala andningsorgan hos fisk  för att de ska kunna effektivt ta mat in till  zaops ostreum 
(ostron). för att kunna ha kvar krabborna placering. tränga igenom många gånger  dac tyli av 
gång benen gälvvänaden. Deras ben används  för och gång benen ska användas för att skrapa 
gälarna på jakt efter deras mat samt de små krabbor mest skadade sig på det här mekanism, 
de kan får mer skador för värden när zaops ostreum är upp och ner eftersom krabbor tvingas 

3 https://animaldiversity.org/accounts/Zaops_ostreum/ 
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att principfast  upprätthålla sina daktyler i gälvvävanden. däremot de större krabbor kan 
orsaka mer skador i de sista fallet. 

 släkt, familjen & Samma art av zaops ostreum 

släkt och familjen till zaops ostreus är pinnotherida och den har större familjen som finns mer 
fakta på familjen  nedan. 
“Zaops ostreum är en kräftdjursart som först beskrevs av Thomas Say 1817. Zaops ostreum 
ingår i släktet Zaops och familjen Pinnotheridae”   4

Pinnothreridae är släkt till zaops ostreus och den är en kräftdjur som arten under 1833 
beskrev av  De Haan. Det finns cirka 67 arter i deras släkt och familjen som några av dem är i 
diagram nedan. 

 

Zaops är hot för individer eller individer är hot för zaops 

“How many kind of food can you name comes with its own side dish”  5

Det finns olika typer av mat på den zaops ostreus som människor kan äta dem krabborna, det 
kommer med en annan typ gastronomisk skötsel i form av ärt krabben zaops ostreum. dem är 
små mjuka som kan serveras råa eller friterad samt kan serveras som sauterade  dem zaops 
ostreus kan ätas som sida mat också.samt de kan användas som måltid.zaops ekonomisk 
betydelse för människa är positiv samt den här krabban anses vara delikatess & koster 

4 
https://www.google.com/search?q=zaops+familjen&oq=zaops+familjen&aqs=chrome..69i57.5601j0j8
&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
 
5 
http://dailyparasite.blogspot.com/2010/06/june-24-zaops-ostreum.html 
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dubbelt så mycket som den ostron kött, det finns positiva effekter på mat. arten är en bra mat 
källa för människor. 
Det som kan påverka negativ samt ekonomisk betydelse för människa negativ, zaops 
osttreum skadar alla ostrons källor, vilket resultera i mindre kvantitet kött för konsumtion av 
individer. ekonomiska förlust kan variera bero på befolkning och zaops storlek, samt negativa 
effekter kan orsak även husdjur sjukdom. 
 
Kommunikation och perception 
Den zaops ostreus Ärt krabbor upptäcker kemiska värdar i vattnet.De är i vatten och känna 
sig tryggare. 

  Diskussion 
jag kommer fram  i min resultat  angående  den första frågan. som handlar om ,Vem hittade 
zaops ostreum ?  det vill säga zaops ostreum hittades den 1817 av Thomas say  och han har 
skrivit om Zaops ostreum för första gången & den är släkt till Zaops Pinnotheridae, 
andra och tredje frågor. Hur ser ut arten anatomi och fysiologi? zaops ostreus kropp  ser ut 
plattat. När de är små dem är cirka 0,61 mm långt upp till 0,65 mm brett, hannar är något 
större än kvinnor. Men vi kan inte skiljas können med varandra, däremot det finns  undantag 
för skillnader i könsöppningar, och man kan ser den genom mikroskopisk undersökning av 
pleopoderna. Efter 3 år de ska få sin maximal storlek eller man kan säga under 1095 dagar de 
bli, fullvuxna äggsstuggar är cirka 9,4 upp till 10,8 mm i bredd, förutom detta kan rödaktiga 
eller orang se ut. hur dem kan få närings samt fortplanta sig.Zaops ostreum hjälpa att äta de 
mikroskopiska växter och djur som driver omkring vatten( plankton). De vuxna är parasitiska 
på ostron. oftast  de vuxna letar efter sin mat som finns av små organismer i de flesta fall 
dinoflagellater och kisel arter. Det finns cirka 80 procent av ostron som har zaops ostreum. de 
är män eftersom de kvinnliga ostron kan induceras att byta kön genom enkel svält, det vill 
säga att antas att zaops ostreum stör matintaget av de producera mycket spermier istället att 
att de ska producera mycket mer energikrävande äggen.Den sista delen av frågor zaops är hot 
människor eller ?zaops ekonomisk betydelse för människa är positiv samt den här krabban 
anses vara delikatess & koster dubbelt så mycket som den ostron kött, det finns positiva 
effekter på mat. arten är en bra mat källa för människor.Zaops osttreum skadar alla ostrons 
källor, vilket resultera i mindre kvantitet kött för konsumtion av individer. ekonomiska förlust 
kan variera bero på befolkning och zaops storlek, samt negativa effekter kan orsak även 
husdjur sjukdom. 
 
Egna fundering 
Den kräftdjur projektarbete gav me en bra resulat och  kunskap angående zaops ostreum, jag 
fick bättre erfarenhet om zaops, jag fick svar på mina alla frågor som jag nämnde de ovan. 
jag kan dela min kunskap  med mina andra skolkamrater samt de kan få en tydligt  budskap 
på zaops ostreum också. 
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