Sandormen
Sandormen lever 15-20 cm nede i sandvaden i en jformet gang, den selv har lavet ved at ”spise” sig
igennem havbunden. Dette gør den med sit
udskydelige svælg, men sandet spises dog ikke, men
passerer bare igennem dyret. Sandet renses for
alger og dødt organisk materiale inde i sandormen.
Når sandormens hale er fyldt med sand, bakker den
ud af sit rør og op til havbundens overflade, hvor
den lægger en sandpølse af renset sand. Disse
pølser ses som små forhøjninger på vaden. En
sandorm ”spiser” op til 24 kg sand om året, hvilket
betyder, at hele havbunden i Vadehavet i 25 cm
dybde renses i løbet af et år.

Udseende
Sandormen kan blive 15-20 cm lang.
Sandormes krop er tykkere i forenden
end i bagenden. Farven er brunlig og
den tyndere hale er ofte gullig.
Sandormens farve kan variere alt efter
alder. De unge, små sandorme er ofte
lys brune, hvorimod de ældre sandorme
bliver mørkere men kan også være helt
sorte.
Alder
Sandormen kan blive op til 6 år
gammel.
Æg/unger
Sandormene parrer sig ikke – derimod
gyder hunnerne æg og hannerne sæd
ud i vandet i oktober. Disse smelter
sammen, og ægget er nu befrugtet. Ud
af det befrugtede æg kommer en lille
larve, der graver sig ned mellem
sandkornene på det lave vand. Her
overvintre larven og bliver til en lille
sandorm. Det efterfølgende forår
svømmer den nye sandorm ud for at
finde et egnet levested.

Føde
Sandormen spiser alger og dødt
organisk materiale, der sidder på
sandkorn.
Levested
Sandormen findes mange steder i
Vadehavet – især i sandvaden, hvor
havbunden er sandet og fast snarere
end blød og mudret. Kig efter
sandorme-hobe, hvis du er i tvivl.
Sjov information
Sandormens hale kan variere i længde, da
mange orme mister deres haler, når de
afleverer sand på overfladen af havbunden. Det
er ofte fisk og fugle, der napper bagenden af
sandormen og på den måde får et hurtigt
måltid. For sandormen betyder det ikke noget,
da halen vokser ud igen.

Det store ta’ selv bord

Fjender
Sandormens fjender er især fladfisk,
strandskader og storspover, der spiser
dem. Derudover bruges sandormen også
ofte som madding til fiskeri.

