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Havnemolen – 
byens kunstige rev

Rur

Lavvandsrurer er små specialiserede krebsdyr, der sidder fast på 
stolper og sten i et bælte lige under højvandslinjen. De kan klare 
sig i flere uger oven vande uden at tørre ind. Rurerne sidder i et 
”hus” bestående af en basalplade, hvormed de hæfter til under-
laget, og seks kalkplader, der kan lukkes tæt sammen. Ved hjælp af 
de børstebesatte ben, der stikkes ud af ”toppen af huset”, filtreres 
vandet for plankton.
Rurerne lever i kolonier, og hvor de sidder særlig tæt, er husene 
høje. Jo højere dyret ”løftes op/ud” fra underlaget, desto bedre 
er dets chance for at få føde. Andre arter af rurer sidder sågar 
fasthæftet på blåmuslinger.

Aktivitet
Kig på de rurer, der sidder oven vande. Hvad kan du se?
Hvilken del af dyret kan man se – hvorfor ser man ikke resten af 
dyret?
Kig på rurerne under vandlinjen ved hjælp af en vandkikkert.
Hvad kan du iagttage? Kan du se mere af dyret, når de er i vand, 
end når de er tørlagte? Beskriv hvad du ser.
Kig på rurer, som sidder mange sammen, og kig på nogle andre 
rurer, der sidder mere alene.
Mål højden på dem (fra underlaget til toppen).
Er der forskel på højden af de rurer, der sidder tæt sammen i en 
klynge, og dem der er mere spredt?

Spørgsmål, der kan stilles

  Hvordan kan rurerne tåle at være ude af vandet?

  Hvorfor bevæger de deres ben hele tiden?

  Hvad lever rurer af?

  Hvor sidder de højeste rurer?

Her kan du læse mere
Havets dyr og planter, M. Køie m.fl., Gads Forlag, 2000.
Zoologisk Morfologi, Å. Jespersen & J. Lützen, Gads Forlag, 2005.


