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En europeisk blekksprut (Loligo vulgaris)

Her ser du foto av en europeisk blekksprut. Dette 
er en tiarmet blekksprut. Denne arten blir stort sett 
ikke lengre enn 30 cm. Den bor i sjøen langs kysten 
vår. Du kan være så heldig å se den på grunt vann når 
den skal legge egg. Ellers bor den ned mot 500 meter 
under havoverflaten. Blekkspruter er det vi kaller 
bløtdyr. 

En blekksprut kan skifte farge lynraskt. Dette gjør den 
for å kamuflere seg eller kommunisere med andre 
blekkspruter. En tiarmet blekksprut har to litt lengre 
tentakler i tillegg til sine åtte armer. Disse to tenta
klene bruker den til å fange og spise mat med. Skulle 
blekkspruten være så uheldig å få ødelagt en slik  
tentakel, vil den ikke vokse ut igjen. Blekksprut spiser 
det meste den kommer over. De er rovdyr. Munnen  
til en blekksprut finner du i midten der alle armene 
møtes. Munnen ser ut som et omvendt pappegøye
nebb. 

En blekksprut kan svømme både forover og bakover. 
Vann suges inn i kappen og presses ut gjennom en 
trakt. Blekkspruten fyker da av sted baklengs. Den er 
som en liten jetmotor. 

Hunnen legger opptil 20 000 egg i små gelérør som 
inneholder ca. 20 egg i hver. Disse rørene festes til 
planter og stein på bunnen. En europeisk dameblekk
sprut blir ca. 2 år og hannen blir ca. 3,5 år gammel. 

Oppgave
Tegn og mal din egen europeiske blekksprut. 

Se film av blekkspruten her

Foto: Erling Svensen

https://www.youtube.com/watch?v=aQkbhKl42t8
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Lag en blekksprut

Fremgangsmåte:
Lag kroppen til blekkspruten av aluminiumsfolie eller klipp ut av kraftig papp. Dekk eventuelt pappen 
med plastfolie. Legg tynne, florlette lag av ullflak på kryss og tvers over formen. Armene er laget av  
et stort flak med ull som etter hvert klippes opp i ti strimler. Strimlene toves litt ekstra hver for seg for  
å få de runde. Hell grønnsåpevann forsiktig over figuren og begynn å gni ulla i alle retninger.  
Dette krever en god porsjon tålmodighet. Det er bare å gni og fylle på med fuktighet. 

Når blekkspruten er ferdig, legges den til tørk. Fest på store øyne. Øynene kan kjøpes ferdige eller 
lages av filt eller papir. 

Lykke til!

40 cm

Du trenger:
• Farget ull for toving. 
• Aluminiumsfolie eller   

papplate og plastfolie.
• Grønnsåpe.
• Balje med varmt vann.
• Øyne til blekkspruten.
• Lim.




