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På stranden sker der forandringer hele 
tiden og tidevandet bringer hver dag 
nye ting med ind. Så der er altid noget 
at finde.

Rav
Rav er forstenet harpiks, der er 30-50 
millioner år gammelt. Du kan være hel-
dig at finde rav her ved stranden. 

I nogle ravstykker kan du finde insek-
ter, planterester eller pollen, der blev 
indkapslet i harpiksen dengang det 
var flydende. Det siges, at der for hvert 
1000 stykker rav, er der ét der inde-
holder dyr eller plantedele. Men ofte 
skal man bruge en lup eller et mikro-
skop for at få øje på det.

Lige siden oldtiden har man anvendt 
rav som smykker og betalingsmiddel.

Blæretang
Blæretang er en alge, der lever i havet 
og nogle gange skyller ind på stranden. 
Blæretangen har ikke nogen rod, men 
den kan hæfte fast på sten. Tangen 
holder sig flydende ved hjælp af nogle 
små luftblærer, der sidder to og to sam-
men nær bladets spids.

Før i tiden mente man at blæretang var 
helbredende mod sygdomme i mave og 
tarm. De yderste skudspiser af blære-
tangen kan spises, når de er blevet kogt.

Affald
Affald er desværre en af de ting, der 
også bliver skyllet op på stranden. Af-
fald som er smidt på stranden eller fra 
skibe. Affaldet kan være til havs i flere 
år, før det skyller op på stranden et 
sted i verden.

Mange fugle og andre dyr tager hvert 
år fejl af, hvad der er føde og affald, 
og findes døde med maverne fulde af  
f.eks. plastik. Det anslås at der hvert år 
på verdensplan er mere end en million 
havfugle og andre havdyr, der dør af at 
indtage affald eller blive viklet ind i det.

Vandmand
Vandmanden bliver også kaldt for 
Øregople, det skyldes de fire ørefor-
mede kønsorganer, der sidder på vand-
mandens rygside.

Vandmanden lever hovedsageligt af 
plankton. Plankton er f.eks. vandlopper 
og bunddyrslarver. Når vandmanden 
svømmer bliver vandet filtreret gen-
nem vandmandens fangsttråde. Når et 
lille dyr rør ved en fangsttråd bliver det 
lammet og fanget.

Vandmanden er et dyr, der lever op til 
sit navn. 95 % af en vandmand består 
af vand. 

Tangloppe 
Det første der springer i øjnene, når du 
løfter op i tangen er tanglopperne. De 
ligner små grå rejer, og hører som disse 
til krebsdyrene.  De gemmer sig i tan-
gen, for ikke af blive spist af de mange 
fiskearter, der gerne vil æde dem. 

Forslag til aktiviteter:
Prøv at se hvor mange slags tang, 
der ligger lige her på stranden. Er 
der blæretang imellem? 

Hjælp havfuglene! Saml gerne noget 
affald på stranden og smid det i en 
skraldespand. 
Audioguide om sæler: 99 40 09 52 
(alm. takst)
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