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Havnemolen – 
byens kunstige rev

Almindelig strandkrabbe

Almindelig strandkrabbe hører til de tibenede krebsdyr. Den 
bevæger sig sidelæns omkring på sine 8 gangben (de 4 sidste par 
kropsben) i sin søgen efter føde. Det første par af kropsbenene 
(brystbenene) er udviklet til de kendte klosakse. Desuden har den 5 
par mindre halefødder.

Strandkrabben er lidt af en skraldemand - den er altædende og 
tager gerne ådsler. Krabber er sjove at iagttage. Fodres de med 
knuste muslinger, er det muligt at iagttage, hvordan de håndterer 
deres føde.

Hunnens hale er bred og afrundet med mange led og herunder 
bæres de orangefarvede æg. Hannens hale er smallere og mere 
spids og har kun tre led.

Efterhånden som krabben vokser, skifter den ”hud”. Den afkastede 
hud bevarer formen og kan findes opskyllet i vandkanten. Voksne 
krabber skifter hud en gang om året.

Gællerne sidder mellem skjoldets sider.

Sådan fanger du krabber

Krabberne gemmer sig ofte mellem stenene. De lokkes frem ved 
lugten af føden og af de andre krabbers aktivitet. Fastgør tøjk-
lemme og møtrik til snorens ende. Lokkemad (knust musling) 
sættes fast i klemmen, og snoren sænkes i vandet. Når krabberne 
med klosaksene bider sig fast i føden, kan de trækkes op. Opbevar 
dem i et medbragt akvarium eller i spand med låg.
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Strandkrabber udenpå og indeni
Til dissektionen skal du bruge:
Fotobakker
Spidse sakse 
kødnåle

Krabberne fryses inden dissektion. Tag blot krabberne op af fryseren 
en times tid, før de skal bruges. 
Kig på krabbens ydre – tegn den fra ryggen og fra bugen. 
Mærk på det hårde skjold. Tæl antallet af ben og notér forskelle i 
størrelse og udseende. Kig på munddelene – kæbedelene - og find 
ud af hvor mange dele de består af. Kig på øjnene og følehornene. 
Kig på halen og bestem om det er en han eller en hun.
Klip med den spidse saks langs kanten af skjoldet, men du må ikke 
klippe for dybt. De indre organer ødelægges nemt og bliver derved 
svære at kende. Find hjerte, gæller, fordøjelsessystem og kønsor-
ganer. Læg de forskellige organer ud i fotobakken ved siden af 
hinanden. Tag eventuelt fotos undervejs.

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvodan bevæger en krabbe sig?

  Hvor mange kropsben har en krabbe?

  Er der forskel på krabbens kropsben? 

  Hvorfor er klosaksene, de forreste kropsben, så store?

  Kan du finde andre ben?

  Prøv at fodre en krabbe - hvordan æder den?

  Hvordan håndterer og behandler krabberne føden?

  Hvordan kender man forskel på han- og hunkrabber?

  Har krabber et skelet, ligesom du har?

  Hvordan er krabber beskyttet?

  Hvordan trækker krabberne vejret?

Her kan du læse mere
Havets dyr og planter, M. Køie m.fl., Gad, 2000
Vi undersøger fjorden og andre lavvandede kystområder, Red. Leif 
Jensen m.fl., kaskelots Forlag, 1980, s. 44
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Tips til undervisningen

Undersøg krabbernes fødevalg ved at 
tilbyde sultne krabber forskellige typer 
føde. Aktiviteten er beskrevet i ”Vi 
undersøger fjorden og andre lavvand-
ede kystområder”, se nedenstående 
litteraturliste.
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