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Vadehavs quiz og byt 

 
 

Hvad er Vadehavet?  

 

 

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

Hvad er vaden? 
 
Havbund i Vadehavet som 
skiftevis er dækket med vand 
eller tørlagt afhængig af 
tidevandet. 

Hvad er lavvande? 
  

 

 

Det tidspunkt i en 
tidevandsperiode, hvor 
vandstanden er lavest. 

Hvad er højvande? 
  

 

 

Det tidspunkt i en 
tidevandsperiode, hvor vandet 
står højest. 

Hvad er ebbe? 
 

 

  

Tiden hvor vandstanden falder - 
fra højvande til lavvande. 

Hvad er flod?  
  

 

 

Tiden hvor vandstanden  
stiger - fra lavvande til  
højvande.  

Hvad er tidevand? 

  

 

 

 

Det at vandet stiger og falder 
hver 12½ time.  

 

Hvad er tidevandsforskel? 
  

 

 

 

Forskellen mellem højvande og 
lavvande. 

Hvad er springflod? 
  

Når vandet stiger kraftigt og der 
er stor forskel mellem høj- og 

lavvande. Det sker ved fuldmåne 
og nymåne. 
 

Hvad er nipflod?  
 
  

Det er når tidevandsforskellen er 

mindst. Det sker ved halvmåne. 
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Hvad er stormflod? 
 
  

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

Hvad er et dige? 
 
 
En jordvold, der beskytter lave 
områder mod oversvømmelse. 
 

Hvad er en dæmning? 
  

 

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

Hvad er marsk? 
  

 

 

Fladt land ved kysten af 
Vadehavet dannet af havet. 
 

Hvad er et dyb? 
  

 

 

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

Hvad er et værft? 

  

 

Jordhøj bygget af mennesker, 
hvorpå man tidligere byggede 
sin gård for at sikre sig mod 
oversvømmelse under stormflod. 
  

Hvad er klæg? 
  

 

 

Fugtig sandjord blandet med ler. 
 

Hvad er en faskine? 

  

 

 

Bundter af grene der er brugt til 
at bygge et hegn/faskingård. 
  

Hvad er verdensarv? 
Steder på Jorden, der har så 
enestående universel værdi, at 
de er vigtige for alle mennesker 
og derfor skal bevares for 
fremtiden. 

Hvad er en nationalpark? 
 

En nationalpark er et område 
med en særlig natur, som man 

gerne vil bevare. 


