


Lunnefåglar
på Shetland.

När det inte är 
parningstid är 
näbbarna mörka.

Fågeln är lite större 
än en vuxen mans 
hand.

De är fantastiska 
på att fånga småsill 
under vattnet.



Tordmule 
på Fair Isle.

Större än lunnefågeln.

Också grym sillfångare.

Känns igen på de vita 
strecken på näbben.



Lamm på Fair Isle. 
De leker ”herren på täppan”. 



Bock med knasiga horn i Skottland.



Common dolphin på Irländska sjön.
De lekte i flera timmar framför fören på båten.



Glupsk ödla på Madeira.
De klättrade överallt på Martin 
och skulle ha vår avocado.



Sandkrabba på Antigua.

De kilar omkring på stranden 
och när man kommer för nära 
springer de ner i ett hål.



Stor ödla på Aruba.
Är det en leguan eller draködla
eller kanske något annat?



Portugisisk örlogsman (manet)
i Kuna Yala, Panama.

De är giftiga och ger ordentliga 
brännmärken eller allergiska reaktioner 
om man simmar in i dem.



Languster i Kuna Yala. 

Langustern är lik hummern 
som finns i Sverige, men har 
inga klor.
Den smakar sötare än kräftor 
och är mycket större.



Papegoja i Santa Marta, Colombia.
Papegojorna flyger fria i djungeln i 
Colombia, men just den här bor på 
hotell.



Trunkfish (väskfisk) i Kuna Yala.

Väskfisken ser ut som en gammaldags 
läkarväska – trekantig – om man ser den 
bakifrån.

Till höger i bilden skymtar man piggarna 
på en sjöborre.        Foto: SY Ninita



Ett gäng tioarmade bläckfiskar i Kuna
Yala.

Om man rör sig snabbt mot dem sprutar 
de bläck i ett moln i vattnet.      Foto: SY Ninita



Kan ni hitta fisken? Foto: SY Ninita



Örnrockor i Kuna Yala.   

Örnrockor äter musslor och 
snäckor på botten. De 
använder sina näsor för att rota 
fram mat ur sanden.   Foto: SY Ninita



Lion fish i Kuna Yala. 
Lejonfisken har gift i taggar på ryggen.
Foto: SY Ninita



Tritonsnäcka i Kuna Yala.   

Tritonsnäckan är en mycket 
stor snäcka. 
De randiga känselspröten är 
fina.
Foto: SY Ninita



Sköterskehaj i Kuna Yala.   

De här hajarna är lika långa som 
Filippa och Martin. 
De är inte aggressiva, men 
nyfikna, så det är lätt att komma 
nära dem.



Nykläckt sköldpaddeunge i Kuna Yala.   

Mamma sköldpadda kommer in på natten och gräver ner sina ägg i sanden. Vid stark 
måne några veckor senare kläcks äggen och ungarna får gräva sig upp själva och leta 
sig ner till vattnet. Många blir uppätna direkt av krabbor och fiskar. Men några klarar sig 
och kan komma tillbaka och lägga egna ägg.                      Foto: SY Ninita



Typiskt spanskt båtlejon
i förpiken.

Men vad heter han? 

Han morrar om man trycker 
honom på magen. 


