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Krabbefest
En gang i året, ved juletider, er den vesle øya Christmas Island i
Indiahavet åsted for en av naturens mest spektakulære forestillinger.

RØDE LØPERE. Ved
juletider legger millioner
av krabber på Christmas
Island ut på vandring
for å føre slekten
videre. Det er et av
mange overveldende
naturfenomener på den
vesle øya i Indiahavet.
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M

illioner av rødkrabber forlater sine huler i
skogbunnen og starter på en massevand
ring mot kysten for å formere seg. Ingenting
kan stoppe dem. I hopetall krysser de veier,
trenger inn i hus og klatrer over biler for å nå sitt mål.
De bokstavelig talt dekker hele øya og beveger seg som
en rød elv mot strendene.
Det første de dehydrerte dyrene gjør når de etter ca. to
uker når fram, er å gjenvinne fuktigheten. Ofte holder de
seg bare fast i en stein og lar bølgene flomme over seg. De
skjuler seg i hull og revner i steinene for å skjerme seg mot
den intense heten. Straks paringen er over, vandrer han
nene tilbake til skogene. Hunnene blir igjen, og tre dager
senere legger de 100.000 egg hver.

FORMERINGEN. Intet
stopper den røde elven
av krabber når de setter
seg i bevegelse. De
krysser veier, trenger
inn i hus og klatrer over
biler for å nå sitt mål.
I sine skjulesteder i
steinene venter de på
det rette øyeblikk for
eggleggingen.

Kjempemessig eggerøre. I sine skjulesteder i stei

nene venter de på det nøyaktige tidspunktet for egg
leggingen, et øyeblikk som er nøyaktig tilpasset må
nens posisjon og tidevannet. Ofte dumpes eggene fra
en klippe og ned i sjøen. Dermed knuses mange av dem
og ut kommer en liten krabbelarve. For andre skapnin
ger i sjøen, som hvalhaien, blir dette en fristende buffet.
Larvene som overlever blir i sjøen i en måneds tid og
forvandler seg til små krabber. Etter hvert tar de seg ut
fra sitt salte fødselsmiljø, opp på land og inn i regnsko
gen. Etter fire til fem år er de selv modne til å bli med på
en av naturens mest spektakulære masseforflytninger.
Porselen og kokos. I regnskogen finnes minst 13

andre landkrabbearter. Den blå porselenkrabben, en nær
slektning av rødkrabben, foretrekker de våte, sumpaktige
delene av regnskogen. Men det smakfulle kjøttet er blitt
denne krabbens skjebne, den er nå svært sjelden.
En de mest imponerende innbyggerne på øya er kokos
nøttkrabben. Med sterke farger fra nyanser av oransje
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SKOGSDYR. Krabbene holder skogen åpen ved å
fråtse i frø og døde planter. Og oppe i trærne skuer
flaggermusene ned på dem. Rødkrabbene er stappfulle
av rogn før vandringen mot sjøen.

til blånyanser, kan dette beistet veie over fem kilo med
over en meters spenn mellom beina. Gigantene kan
også bli svært gamle, mange av dem er rundt 100 år!
De er fantastiske klatrere og kan lett komme seg høyt
opp i trærne. Christmas Island er en av de få stedene i
verden hvor denne arten trives. I Indonesia er den prak
tisk talt utryddet. Kjøttet har vært svært ettertraktet og
dyrene har vært enkle å fange. Med en liten kokos-bit
som agn går disse krabbene fort i fella…
Overveldende inntrykk. På kartet er Christmas

Island en ubetydelig flekk i det store Indiahavet, mange
hundre kilometer sør for Indonesia. Men få steder i
verden kan matche skjønnheten på disse 135 kvadrat
kilometrene. Naturinntrykkene er overveldende.
Krabbenes betydning for skogen er helt avgjørende.
De holder den åpen ved å fråtse i frø og døde planter.
I tillegg til krabbene, bebor utallige sjøfuglearter de
bratte klippene og frodige trærne. Noen av dem finnes
ikke andre steder. Rødfotsulen er av de du finner flest av
på tropeøya. Du kan nesten ikke unngå å få øye på de
knallrøde beina. Dette er den minste av suleartene, men
vingespennet er like fullt nesten en halv meter.
Høyt oppe i tretoppene nyter den svært utrydnings
truede Christmas Island fruktflaggermus sitt fruktige
måltid. I likhet med andre flaggermus, er dens favoritt
posisjon å se verden opp ned…
n
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