Børsteormen
Børsteormen lever op til 30 cm nede i havbunden i en
slimfyldt, forgrenet gang, den selv har lavet.
Børsteormen jager mest om natten, hvor den kommer
ud af sin gang med det meste af kroppen for at lede
efter mad i nærheden. Børsteormens bagerste ende
bruger den til at holde sig fast i gangen med, så den
hurtigt kan smutte tilbage i gangen, hvis der skulle
komme en fjende forbi. Om dagen ligger børsteormen
mest nede i sin gang
Børsteormen bruger to korte, tykke kindbakker til at
spise med. Normalt er kindbakkerne gemt inde i
hovedet, men når børsteormen skal spise, skydes de ud.
Børsteormen kan bide med sine kindbakker, så man
skal passe lidt på, når man holder en børsteorm i
hånden.

Udseende
Børsteormen kan blive op til 10 cm
lang, og kroppen består af mange led
med børster. Farven på børsteormen er
lysbrun-orange med en tydelig rød
stribe ned langs kroppen. Dette er
ryggens blodkar. I hoved-enden har
børsteormen korte antenner, som den
kan bruge til at føle og sanse med.
Alder
Børsteormen kan blive op til 3 år
gammel.
Æg/unger
Børsteormene parrer sig ikke – derimod
gyder hunnerne æg og hannerne sæd
ud i vandet i april-maj måned. Disse
smelter sammen, og æggene er nu
befrugtet. Ud af de befrugtede æg
kommer små larver. Efter nogle uger,
hvor larverne har levet i vandet, laver
de gange, som bliver deres bolig.

Føde
Børsteormen spiser både små dyr og
alger.
Levested
Børsteormen findes ofte i sort, iltfattig
sandbund i Vadehavet.
Fjender
Børsteormens fjender er rejer, fisk og
vadefugle

Sjov information
Nede i gangen kan børsteormen lave et slimet
net i gang-åbningen. I nettet fanger børsteormen organisk materiale, der strømmer med
vandet igennem nettet. Når nettet er fyldt,
spiser børsteormen nettet og det indfangede
mad.

Det store ta’ selv bord

