Naturoplevelser
For korte og lange ben
Oplev livet på det lave vand
I sommermånederne bruger vi normalt masser af tid på
stranden. Sol og saltvand er dejligt, men kysterne gemmer
også på et rigt dyreliv med store naturoplevelser for børn og
voksne. På det lave vand vrimler det med spændende dyr,
der svømmer, kryber, kravler, æder, bliver ædt og får unger.
Med en rejehov og et lille plastakvarium, kan I komme tæt på
det lave vands mange, sjove beboere.

Hvor er dyrene?
I fanger flest forskellige dyr i ålegræsbælter, på stenbund, i
små tangskove eller på muslingebankerne, hvor dyrene finder
både skjulesteder og føde. Det er en god ide at tage et par
badesko med, når I skal på jagt med nettet. Når I først er i
gang, glemmer både små og store fiskere let tid og sted, så
husk også lige solcremen.
Lidt mere om dyrene på det lave vand

I kan selv lave en enkel rejehov. Det er et fiskenet, der gennem mange generationer har været brugt til at stryge rejer
ved kysterne i Danmark. Men rejehoven kan fange mange
andre fantastiske dyr. Til en voksenmodel skal skaftet være
cirka 125 cm langt og bredden være cirka 60 cm. En børnemodel har et skaft på 100 cm og er 40 cm bred. Netmaskerne
må ikke være større end 10-11 millimeter. Hvis I hellere vil
købe et færdigt net, kan det fås i de fleste butikker med
fiskeudstyr.

Reje
Rejerne hører til krebsdyrene ligesom strandkrabber, edderkoppekrabber og tanglopper. I kan fange hesterejer på
sandbunden. De er godt kamuflerede og kan skifte farve
efter bunden. Læg mærke til hesterejens små klosakse.
Hesterejer skifter ikke farve, når de bliver kogt, men smager
godt alligevel. Tangrejer og fjordrejer findes i tangen, og de
får den flotte røde farve, når de bliver kogt. Rejerne bliver op
til 7-8 cm lange.

Mysider er bittesmå rejer, der har et knæk på midten.
Sidst på sommeren kan der være så mange, at vandet
bliver helt uklart af de små krebsdyr, der er fødegrundlag for mange andre dyr.

Strandkrabbe
Strandkrabben er vores
almindelige krabbe. Den bliver op til 7 cm, og den kan I
fange næsten alle steder.

Stankelbenskrabbe
Stankelbenskrabben ligner
en stor edderkop, men er
en krabbe. Krabbeskelettet
er tit dækket af små alger,
så krabben er ret svær at få øje på. Skjoldet er kun ca. 2 cm,
men benene er 3-4 gange så lange.
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Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Kutling
Kutlinger er små fisk, der lever på bunden. Dens finner under
maven er vokset sammen til en slags sugetragt, der kan
holde fiskene fast til bunden. Kutlingerne lægger æg i tomme
muslingeskaller, der vogtes af hannen, til de små kutlingelarver kommer frem.

Tangnål
Tangnål er en nålefisk, som bliver op til 35 cm lang. Den er i
familie med søheste. Det kan man godt se på det tynde hoved med den lange mund. Det er hannen, der ”føder” ungerne
fra en rugepose på maven. Her har hunnen lagt de befrugtede æg, der udruges i posen. Hannen klarer også barslen, da
ungerne lever den første tid beskyttet i rugeposen.

Tangspræl
Tangspræl kan godt ligne en lille, tyk slange med et flot mønster af mellem ni og tretten sorte pletter langs rygfinnen.
Lever i tang eller på sten på lidt dybere vand. Den kan blive
op til 25 cm lang.

Snippe
Snippen herunder hører også til nålefiskene. Den kan blive
helt op til 60 cm. Den har smukke, klare farver og en snohale.

Fladfisk
På det lave vand er der masser af skjulesteder for fiskeyngel.
Fladfisk, som fx rødspætten her, ligger godt skjult i sandet.
De hvirvler lidt sand hen over den flade, sandfarvede krop, så
kun øjnene stikker op.

Tangsnarre
Tangsnarren er en lang hundestejle med 15 pigge. Når hannen bygger rede i tangen om efteråret, bruger den en slimtråd, som udskilles fra nyrerne. Tangsnarren svømmer rundt
som en levende synål og binder reden sammen. Når hunnen
har lagt æggene, dør hun, og hannen passer på reden, til
ungerne klækkes.

Vidste du det?
Tanglopper kan springe op til 100 gange deres egen
længde.
Tangnålen står gerne lodret i vandet. Så er den godt
kamufleret mellem ålegræs og tang.
Rejen kan med sin kraftige hale foretage hurtige spring
baglæns.
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Et par opslagsbøger med dyr og planter fra kysterne gør
oplevelsen endnu større. Og så kan det jo være, at dagen kan
sluttes af med en skål friskpillede rejer eller en dampende
tallerken muslingesuppe.
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Vil du vide mere...
Der findes masser af gode bøger på biblioteket, hvor I
kan finde mere om det spændende liv under overfladen.
Se også vores andre aktiviteter om strand og vand på
hjemmesiden.

Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

