
       Alm. tangnål

 

   Tangnålen lever på lavt vand mel-  

lem tang og ålegræs. Den står 

   helt stille lodret i vandet, mens 

den venter på sit bytte. Den 

   svømmer ikke sær-

        lig godt.Fisk
Muslinger

Har du set en fisk i vandet?  
Så er det måske én af disse!

Har du fundet nogle muslinger, og kan du finde dem her?

Vidste du at ?
Hannen finder en 
muslingeskal som 
hunnen  
sætter sine æg i.

Vidste du at ?
Det er hannen 
der bevogter 
æggene før de 
bliver klækket

Vidste du at?
  Blåmuslinger hæfter
      sig til sten og pæle  
    med hæftetråde,  
   der kaldes  
byssustråde. 

          Vidste du? 
            At hjertemuslinger kan bevæge sig i  
              lange spring på havbunden ved 
            hjælp af foden. Sådan undslipper
                                     de deres fjender.

Vidste du  
  at? Den 
      amerikanske 
   knivmusling kan 
  trække sig lynhurtigt 
                          ned i sandet, hvis 
                   den bliver blotlagt 
                af en bølge. 

      Vidste du at?
De små muslinger
kan grave sig ned i bunden. 
    Når muslingerne bliver 
       større, kan de ikke grave 
        længere. De voksne 
         sandmuslinger 
            bliver derfor i 
               samme hul 
                 hele livet.

Vidste  
du at? 

  Hunnen lægger sine æg  
     i hannens rugepose. Her
        bliver æggene befrugtet 
                                og udruget.  

              
     Sandkutling

              
     Lever mest på bunden, 

              
     hvor den spiser mindre 

krebsdyr og orme. Den kan lave en 

sugeskive med sine bugfinner og 

sætte sig fast på en sten. 

              
 Den findes langs alle dan-

        ske kyster og holder til i små 

stimer. Vidste du at?

Ørre
der h

ar n
og-

    l
e sp

ecielle kirt-

ler ti
l at re

gulere 

saltm
ængden i k

roppen. 

Derfo
r kan havørre

den leve 

i både fersk
vand og 

saltvand.

           
       H

avørred

  Havørreden forlader vandløbene, når den  

er ca. 1 år gammel. Så svømmer den ud i  

fjorde og bælter og lever af rejer og  

mindre stimefisk. I løbet af sommeren  

       og efteråret trækker den igen op i  

           
         å

erne for at yngle.

              
  Tangspræl

              
          Tangspræl er et lille, 

              
         hidsigt rovdyr, der æder 

              
        alt, hvad den kan gabe over. 

Den skjuler sig i algebevoksninger langs 

kysten. Den er i familie med den langt

              
   større havkat, og den minder 

        en del om den. Som voksen har den

    9 til 13 sorte pletter på rygfinnen.

            Ålekvabbe

Lever i tangbæltet langs kysterne. Tit 

er de ved moler, hvor de gemmer sig 

mellem stenene. De lever af fiske-

yngel, krebsdyr, orm og andre smådyr. 

Det er en god spisefisk, og den har 

      grønne ben ligesom hornfisk.

Vidste du at?
Ålekvabbehunnen
føder op til 400 levende,  
små ålekvabber.

              
       Sandmusling

              
      Er meget almindelig ved de dan-

           ske kyster. Den er gravet ca. 15-30 cm 

    ned i sand- eller mudderbunden, og den le-

ver på lavt vand og ud til ca. 60 meters dybde. 

Skallerne kan tit ses i opskyllet på strandene. 

          M
an siger, den er kommet med 

              
             v

ikingerne til 

              
              

Danmark og Europa.

Amerikansk 

      knivmusling

      Denne musling kom til 

  Europa fra Amerika i 1980’

  erne som larver i ballastvand 

      fra skibe. I dag er arten den 

            m
est almindelige kniv-

              
  musling i Danmark. 

     Blåmusling

        Er den mest alminde-

       lige musling i Danmark. 

      Den lever overalt i havet 

    og i fjordene, på lavt vand og 

   ud til ca. 40-50 meters dybde. 

   Blåmuslinger danner tit store

  muslingebanker, som hunnen

 afsætter sine æg i.

        Hjertemusling
           Almindelig hjertemusling lever i

         tidevandszonen på lavt vand og 

       ned til 2 meters dybde. Muslingen 

     tåler at blive tørlagt ved lavvande. 

   Hjertemuslinger graver sig 1-2 cm 

 ned i sand- eller mudderbund.

       3-pigget hundestejle

       Findes i hele Danmark i søer, vandhuller  

    og vandløb og i havet langs kysterne. 

De er stimefisk og lever på lavt vand. 

    Vidste du at?
  Hannen bygger rede, som han  lokker mange hunner ind i. 


