
?
VED TRUDE HAUGE

Kokosnøttkrabben er  
verdens sterkeste krabbe.

« «

Kokosnøttkrabben kan nemlig bli hele 
fire kilo tung. Den lever nesten bare på 
land og har noen imponerende sterke 
klør. Men akkurat hvor sterk er egentlig 
kokosnøttkrabben? Det har tre japanske 
forskere nylig testet ut. 

Krabbe med 
kjempekrefter
Du har ikke lyst til å krangle med denne karen.  
Krabben kan knuse selv det harde skallet på en kokosnøtt. 

TEKST: INGRID SPILDE

Sterkest i verden
De fanget inn 29 ville kokosnøttkrabber og 
lot dem klype på et måleinstrument. Da fant 
forskerne ut at denne landkrabben ikke bare 
er verdens sterkeste krabbe. Den klyper også 
hardere enn nesten alle landdyr kan bite. Det 
er bare alligatoren som har mer kraft i kjeven 
enn kokosnøttkrabben har i kloa. Dette gjør 
også at krabben kan løfte mange ganger sin 
egen vekt: hele 28 kilo! 

Blyet i blyanten din (grafitt) 

består av det samme som diamanter, 

nemlig karbon. Diamantene har bare 

vært utsatt for mye høyere trykk!Honning holder seg 
nesten evig hvis den 

blir oppbevart riktig.

Visste du at …?
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Krabben kan  
løfte 28 kilo!

« «

?

Forsvar
Og kjempekreftene kommer nok 
godt med. Krabben kan bruke 
de sterke klørne til å åpne kokos-
nøtter, forsvare seg og jakte. Og 
til å klype nærgående japanske 
forskere som prøver å finne ut 
hvor sterke de er …

Både menn og kvinner i det gamle 
Egypt brukte sminke rundt øynene 

for å beskytte seg mot solen. 

Hvis m
an kapper hodet av f atormer av arten 

Dugesia japonica, gror det bare ut et nytt. 
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