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Programmanus 

av Helen Rundgren 
 

 
 
AV-nummer: 21127 tv16 
 
Kräftbarnen har just lämnat mamma. 
Nyss klängde de fast på henne. Nu håller de sig fortfarande i närheten.  
Någon vecka till kan mamma vara bra att springa till om det kommer något farligt.  
Sen…ja sen ..blir mamma inget bra skydd längre.  
 
Hon blir ingen bra mamma alls efter ett par veckor.  
Även kräftor kan äta kräftbarn. 
 
De små ungarna låtsasslåss - som många andra slags barn. 
Stora slåss på samma sätt. 
De fäktar mot varandra. 
 
De försöker mäta varandras styrka utan att egentligen börja slåss på blodigt allvar.  
Gå till angrepp kan kosta en klo  
eller en antenn  
eller ett par ben  
och även om kräftor har många ben så vill de ha dem kvar. 
 
Kräftor har 5 par fötter att gå med.  
De små gåklorna sitter på tunna promenadben. 
 
Sen har de en hel del benpar under överkroppen eller kanske mer som ett slags armar 
fast man inte säger så om sådana djur.  
Några viftar nytt vatten till gälarna.  
Andra är till för att stoppa in saker i munnen med.  
Ett par skär sönder maten som knivar  
och så finns de där stora  
som de kan slåss med. 
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Munnen sitter rätt långt in på undersidan.  
Ögonen sitter praktiskt nog på skaft. Bättre överblick på det viset. 
 
Under stjärten sitter ännu en radda små viftande ben.  
 
Några av dem kan hålla i rommen om man är hona.  
Några är ombildade till parningsorgan om man är hanne. 
Det kan se ganska våldsamt ut när kräftorna parar sig.  
 
Honan är den lilla. 
Och ja, tid tar det också att få spermierna att kladda fast på undersidan av henne.  
 
Lång tid. 
De rör sig ju så klumpigt med det där hårda skalet.  
Det blir som två klumpiga riddare som ska para sig. 
 
Hur gick det där nu då?  
Det är svårt att vända sig om man är kräfta.  
Farligt att ligga så där.  
 
Fiskar letar efter svaga kräftor.  
Många slags fiskar; gäddor, abborrar och ålar äter massor av kräftor. 
Jo men det gick visst bra! 
 
Ålarna kan lätt krypa efter en kräfta ända in i hennes bo.  
En stor, stark och hård kräfta kan försvara sig men en svag, sjuk eller mjuk kräfta kan det inte. 
 
Mjuk är kräftan när den växer. Flera gånger om året måste den ömsa alltså byta skal,  
oftare när den är liten och kanske bara någon gång om året när den är gammal. 
 
Det gamla skalet bryts upp och kräftan får försöka vrida sig ur den hårda pyjamasen.  
Det kan vara svårt! Det kan vara farligt!  
Det kan gå på någon minut, men om en fot fastnar kan det ta lång tid  
och en fisk eller en fågel kan hinna upptäcka den trassliga kräftan. 
 
Kräftor springer ute när det är mörkt.  
På dagen sitter de helst ensamma i sina hålor.  
 
De är väldigt osällskapliga.  
De äter mest växter som lever i vattnet och löv som ramlat ner i vattnet.  
Men maskar, larver och en och annan död fisk går också ner.  
Allt ätbart som råkar finnas i den närmaste omgivningen går ner.  
Kräftätbart alltså. 
 
Parningen var på hösten.  
 
På vintern kommer allt att bli väldigt stilla.  
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Kräftorna blir kalla och sitter i sitt hål och väntar på våren.  
 
Och när våren kommer är det ut och äta och växa som gäller.  
På sommaren kommer de nya ungarna ur rommen.  
Sen ska ungarna klara sig från alla fiskar, fåglar och släktingar som vill äta upp dem.  
Och så ska de ömsa och ömsa och ömsa.  
De ska få med sig alla ben och tentakler i varje ömsning och växa och växa.  
Det är så man lever man ett kräftliv. 
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