Faktaark

STRANDKRABBEN
Strandkrabben kan du finde næsten overalt i de
danske farvande. I det sene forår og om
sommeren vil man oftest kunne finde dem på
det helt lave vand. I Vadehavet finder du dem i
de varme måneder. Her finder du både årets
yngel og de større voksne krabber. Om efteråret
vandrer krabberne ud på det dybere vand og
ses derfor sjældent i Vadehavet.
UDSEENDE
Strandkrabben har et ydre skelet. Hele kroppen er beklædt
med en hård skal og et skjold på ryggen. Den kan fra
skjoldkant til skjoldkant på det bredeste sted, blive maks.
10 cm. Strandkrabben tilhører de tibenede krebsdyr. De
har fire ben på hver side, i alt otte, til at gå med. Derudover
har de et par forrest der har klosakse, altså ti i alt.
Klosaksene kan bruges til at forsvare sig med. Krabberne
går sidelæns.
ALDER
Strandkrabben kan højst blive 4-5 år.
UNGER
Årets yngel kan være så lille som en ært. Dem kan man
ofte finde ved at ryste en dusk blæretang.
Ekstra information
FØDE
Strandkrabber er altædende. De fanger mindre dyr som
tanglopper, små muslinger, rejer, fisk og – som en
kannibal - andre krabber.
LEVESTED
Den lever på sandbunden i Vadehavet. Ofte bliver
krabberne ”fanget” i de små pytter der er tilbage når
tidevandet trækker sig ud. De vil så typisk grave sig
ned i sandbunden og være svære at se.
FJENDER
Fisk som ulke og torsk, måger, edderfugle, andre krebsdyr
og mennesker.

Det store ta’ selv bord
www.mitvadehav.dk

Hvorfor har krabben ikke altid 10 ben, som
der står i bøgerne? Fordi de ofte har været
oppe at slås og bider benene af hinanden.
De vokser dog ud ved næste skalskifte.
Den skifter skal op til 5-10 gange om året
fra den er 0-2 år.
Prøv at kønsbestemme dyrene. Vend
krabben og find halen. På hunnen er den
bred og afrundet, mens den på hannen
næsten trekantet og spids. Hannen har to
parringsorganer og hunnerne gemmer
deres op til 200.000 æg under halen.
Krabberne parrer sig, når hunnen er en
smørkrabbe, dvs. når den lige har skiftet
skal. Hannen bærer rundt på hunnen og
fodrer hende til hun skifter skal.

