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Banke: 

(Sand- eller muslingebanker)  
Forhøjninger i Vadehavet, som består af sand eller muslinger. 

Dige:  
En jordvold, der beskytter lave områder mod oversvømmelser. 

Dyb:  

Stor vandrende, hvor igennem tidevandet løber ud og ind af Vadehavet. 

Dæmning:  

En vold af jord, hvorpå en vej eller jernbane fører over noget vand - eller en vold, der 
spærrer for et vandløb. 

Ebbe:  
Tiden hvor vandet falder fra højvande til lavvande. 

Flod:  
Tiden hvor vandet stiger fra lavvande til højvande. 

Forland:  

Marsklandet foran digerne ud mod havet. 

Geest:  

Istidsaflejringer fra næstsidste istid. Det er den højtliggende del af landskabet, som 
ikke bliver oversvømmet, men gesten findes også under de marine aflejringer. 

Højsand:  
En sandø, der normalt ikke overskylles ved højvande. 

Højvande:  
Det tidspunkt, hvor vandet står højest. Dagligt højvande er den højde, vandet normalt 

når. 

Klæg:  
Fugtig sandjord blandet med ler. 

Lavvande  
Det tidspunkt hvor vandet står lavest. 

Marsk:  
Fladt land ved kysten af Vadehavet dannet af havet. 
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Priel:  

Tidevandsrende i vaden. 

Slik:  

Fint sand og mudder, der aflejres i Vadehavet. 

Sluse: 
En sluse er nogle store låger eller porte i et dige, som kan holde vandet ude.  
Der findes frisluser og kammersluser.  

I en frisluse føres vandet gennem en tunnel og på ydersiden sidder sluseportene, som 
lukkes (og forbliver lukkede) ved højvande.  

Ved kammersluser kan man åbne sluseportene selvom der er høj vandstand og lade 
skibe komme ind i et system af kamre, så det bliver muligt at passere fra havet til åen 
eller omvendt. 

Stormflod: 
Når vandet stiger mere end normalt, ofte samtidig med at det stormer fra vest. 

Tidevand:  
Tidevandet er styret af Månens og Solens tiltrækningskraft samt Jordens rotation. 

Det betyder, at vandet stiger og falder hver 12½ time. 

Vadehavet  
Det lavvandede havområde fra Blåvands Huk ved Danmarks vestkyst til Den Helder i 

Holland. 

Vaden:  
Havbund i Vadehavet, der skiftevis er dækket af vand eller tørlagt afhængig af 

tidevandet. 

Å  
Et vandløb.  
Større end en bæk og mindre end en flod. 


