
Saltvandsdyr Snegle
Har du set dyr i vandet? Så er  det måske e’n af disse!

Har du fundet et sneglehus?  
Kan du finde det her?

        Brandmand
Brandmanden er et rovdyr, som fanger  

og lammer sit bytte med de lange fangtråde.  

Den æder især mindre dyr, men kan også  

tage ret store fisk. 

           Vidste du at ?
Hvis du bliver brændt, skal 
du fjerne trådene fra 
huden med det samme.  
Jo længere tid  
trådene  
    sidder på huden, jo flere 
       nældeceller vil eksplo- 
        dere, og jo mere vil  
        man blive forbrændt.

Sandorm
Sandormen er en havbørsteorme, og der findes 

næsten 300 arter i Danmark. Den spiser det or-

ganiske materiale, som findes i sand. Den æder 

simpelthen sandet, og optager fødematerialer, 

samtidig med at den lader sandet passere  

igennem kroppen.

Vidste du at ?
Du kan nemt grave sandorm  
op og bruge dem  til   
madding når du fisker  
med krog. 

Sandormen  
sidder 15-20 cm nede i sandet  
    under ekskrementhobene.

            Dværgkonk 
 

Dværgkonken lever på lavt vand – tit nedgravet 

i sand eller mudder. Den lever især af ådsler 

som fx døde og halvrådne fisk og muslinger, 

som den kan lugte på stor afstand. Den æder 

også orme og andre smådyr og kan gøre skade 

på fisk i bundgarn.

Vidste du at ?
Dværgkonk lever tit på lavt  
vand tæt ved kysten. Den er  
derfor meget almindelig i  
opskyl på vore strande.

Strandkrabbe

 
Der findes 22 arter af krabber i Danmark. 

Strandkrabben er den mest almindelige. 

Strandkrabber er brungrå eller grønlige 

med et meget karakteristisk 5-kantet og 

fladt skjold med furer.

Vidste du at ?
Hannen har en meget 
spids hale, hvorimod 
hunnens hale er mere 
bred og afrundet. 
 
Halen er 
skjult bagest og 
oppe under skjoldet.

         Hestereje

 
Hesterejen er meget almindelig nær  

danske kyster og i fjorde, især på lavt  

vand. Hesterejer kan tit opleves i  

meget store antal på ren sandbund.  

De jager om natten og ligger som regel  

nedgravet i sandet om dagen, kun med  

øjne og følehorn fri.

           Vidste du at ?
Hesterejen bevæger sig  
meget hurtigt på bunden,  
både når den jager, og når  
den graver sig ned i sandet.  
 
Den kan grave sig  
ned på få sekunder,  
       hvis den skal skjule sig. 

Grøn frynseorm

 
Grøn frynseorm er også en havbørste-

orm. Den ligger nedgravet i s
and eller 

mudder på lavt vand. Kun munden og 

de kraftige kæber stik
ker op. Om foråret 

kommer de op i de frie vandmasser for 

at gyde. Herefter dør de og skyller op på 

stranden. 

         Vidste du at ?
Om foråret kan man  
ved mange danske  
kyster af og til se  
børsteormene  
holde bryllup.  
Fra sand- og  
mudderbanker myldrer de  
      frem og svømmer  
            op i vandet for at parre sig.  

     S
trandsnegl

 
Strandsneglen er meget alminde-

lig  ved kysterne. De sidder på sten, 

moler, bådebroer og tang og æder 

algebelægninger.

    Vidste du at ?
Strandsneglen 
kan lukke  
mundingen til  
sneglehuset  
med et kalklåg, når de  
skylder op på land. Så  
     kan de overleve meget  
              lang tids udtørring ved at  
                blive inde i huset med  
                 låget  
                lukket.         

              Søstjerne

 
Søstjernen spiser tit døde dyr, men den kan 

faktisk også spise en musling. Den sætter sig 

”overskrævs” på muslingen, så muslingens åb-

ning ligger under munden på søstjernen. Nu 

kan søstjernen trække skallerne fra hinanden 

og krænge maven ned i muslingen.Den svøm-

mer ikke særligt godt.

Vidste du? 
Søstjerner er gode til at 

gendanne sårede krops-

dele og manglende arme. 

Den kan også  

smide en 
arm og 
på den måde 
undslippe  
    fjender.

Scan koden og se en lille film 
om søstjernen der spiser sit 
bytte. Se mere på danskedyr.dk 
via Vejle.bib.dk

      
    V

idste du at ?

Vandmænd er m
eget  

gamle dyr. P
å Bornholm  

fandt en tysk forsk
er i  

 

2006 en forste
ning  

af en vand- 

mand, so
m er ca.  

540 millio
ner år gammel. 

       
   Vandmand

 
Vandmanden tilh

ører den gruppe af dyr, 

der kaldes polypdyr. Polypdyr er meget 

primitive væsner, der især lever i havene. 

I ferskvand findes der kun ganske få arter.


