Hvad kan jeg lave med sten og skaller?
- Idékatalog til aktiviteter med materialer fra stranden

Nationalpark Thy 2012. Tekst og billeder er udarbejdet af frivilligmedarbejder Sinne Harbo og Lærke Erika Lundsten.

Hvad kan jeg lave ved stranden?
Tanken bag denne folder er at give inspiration til aktiviteter for børnefamilier på deres tur ved stranden. Indholdet
i folderen er udvalgt med ønske om at tilgodese forskellige aldersgrupper.
Indsamling af materialer på stranden kan være en leg i
sig selv og ikke mindst en mulighed for at lære om naturindholdet i havet og langs kysten.
De fleste aktiviteter kan laves på stranden med enkle
hjælpemidler. Men mange egner sig også godt som underholdning indendørs på stormfulde dage.
Aktiviteterne er rangordnet, så de, der kræver flest
hjælpemidler, står til sidst.
Basisudstyr til aktiviteterne: Snor, saks, stærk lim, tusser i forskellige farver eller malersæt og i enkelte tilfælde
limpistol. Vask de strandting, du tager med hjem, inden
du maler eller limer på dem.

Hvor meget må jeg samle på stranden?
I naturbeskyttelsesloven står der, at man på stranden
gerne må samle materialer til privat brug og tage det med
hjem. Dog kun i mindre mængder, som fra ældre lovgivning er defineret som ”Det man kan have i sin hat”.
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Find fem forskellige sten
På stranden kan man finde mange spændende sten i forskellig
farve, struktur og størrelse.

1. Kalksten

Kalksten er hvide og afrundede sten, som smitter af, når man
tegner på andre sten eller overflader. Ofte vil man finde kalksten
med forskellige slags huller i.
De store runde huller på op til et par centimeter i diameter er
boret af de såkaldte boremuslinger. De små komma-formede
huller er lavet af boreorm, og de små runde huller er lavet af
boresvampen. Kalksten er dannet ved sammenkitning af kalkholdige skeletter fra plankton eller af kalk fra koraller, snegleeller muslingeskaller. Kalksten kommer hovedsageligt fra det
nordlige og sydøstlige Danmark.
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2. Flint

Flint er sort, brun, blålig og/eller hvid, og det sorte virker glasagtigt. Det hvide er kalk. Flinten er glat i overfladen og kan
have skarpe eller runde kanter. Flint er en lokal dansk stenart,
der bl.a. kommer fra Stevns og Limfjorden. Flint stammer fra
kridttiden, hvor det blev dannet i hulrum i kalksten og kridt fra
58 millioner til for 130 millioner år siden. I stenalderen brugte
man flint til redskaber som økser, knive og pilespidser. Forstenede søpindsvin består netop af flint, som er udfældet indeni
en tom skal fra et søpindsvin, der har siddet i kalken.
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3. Porfyr

Porfyr har en ensfarvet grundmasse og runde eller aflange pletter i en anden farve. Grundmassen er grå, sort eller brunlig med
korn, der ofte er rombeformede (rude formede) og kan have
alverdens farver. Porfyr består af størknet lava og stammer fra
vulkaner i Skandinavien og Østersøområdet. Stenarten er blevet
transporteret til Danmark med kæmpe isblokke under istiden.
Porfyrer fra Østersøområdet er for det meste 1,6 millioner år
gamle, mens de fra Osloområdet er 250 millioner år gamle.
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4. Sandsten

Stenen er afrundet, og du kan kende den på dens mange lag
i forskellige nuancer, som gør den svagt stribet. Sandsten kan
findes i forskellige farver. Når du kigger på sandstenen helt tæt
på, kan du ane sandkornene, som stenen er lavet af. Sandsten
er dannet af sammenkittet sand og findes alle steder på jorden.
De kan være dannet på Bornholm eller transporteret hertil under istiden fra vores nabolande og er i reglen dannet for ca. 500
millioner år siden.
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5. Basalt

Denne type sten er afrundet og mørk i farven, og særligt basalt
fra Skåne fremstår helt sort. Basalt består af mørke, små mineraler og er glat på overfladen. Det er den mest udbredte vulkanske bjergart og er dannet af størknet lava. Den sorte basalt
blev dannet for ca. 175 millioner år siden, da der var vulkaner i
Skåneområdet.
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Hvad er klokken?

Lav et solur og find ud af, hvordan solen viser tidspunktet. Før
man havde ure, der viste, hvilken tid det var på dagen, brugte
man solure. Herved kunne man bruge den skygge, som en genstand skaber ved hjælp af jordens rotation om solen. Markér
timetal med sten eller skaller i en ring omkring en pind i sandet.
Klokken 12 på soluret skal være mod syd. Skyggen flytter sig
langsomt rundt i cirklen som visere i et ur. Sammenlign med dit
eget armbåndsur og marker tiden i sandet ved hjælp af skyggen.
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Kan du lave dit eget spil?

Med enkle stykker drivtømmer eller sten i forskellige farver kan
du nemt lave dit eget spil med sjove regler. Her er vist, hvordan
man kan lave sin egen udgave af ”kryds og bolle”.
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Kan du finde alle fem havting?
På din tur til kysten i Nationalpark Thy kan du lede efter disse
fem havting. Måske skal du hen til forskellige strande eller ud på
forskellige dage for at finde alle tingene. Nogle kan man finde
ved vandkanten, og andre ting ligger længere oppe på stranden.
De fem havting er udvalgt med særligt fokus på vestkystens naturindhold.

Blæretang

På stranden kan man ofte finde store klumper af opskyllet tang,
som er tørt og næsten sort. Blæretang kendes på dens luftblærer, der sidder sammen to og to rundt omkring. Det giver
et sjovt smæld, når man trykker luften ud af blærerne. Selvom
man kalder det tang, er det faktisk en brunalge. Den sidder ofte
fast på sten eller muslinger, hvor luftblærerne holder den oprejst
i vandet. Her vokser den indtil, den bliver så stor, at den ikke
længere kan holde fast på havbunden.

10

Taskekrabbe

Man kan ofte finde skjolde fra de store rødbrune taskekrabber
på stranden langs den vestjyske kyst. Krabben kendes på det op
til 20 cm brede skjold og de sorte spidser på krabbens klosakse.
Faktisk er det den største og kraftigste art af krabber i Danmark, og den kan blive op til syv kilo. Det er en meget almindelig krabbe, som fiskes intensivt på grund af kødet i klosaksen.
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Sepia-skaller

Den hvide, aflange og ovalformede skal kan man ofte finde på
den jyske vestkyst. Den er 10-15 cm lang og meget let, da den
består af kalk. Skallen har været den indvendige rygplade af en
10-armet blæksprutte, - også kaldet Sepia-blæksprutten. Har
man undulater derhjemme, vil de med glæde hakke i skallen og
spise kalkskallen.
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Rav

Rav ligner sten, men er meget let og kan flyde på havvandet.
Farven varierer fra hvidlig til citrongul eller rødlig og kan både
være klar i farven eller mælket, så man ikke kan se igennem.
Du finder ofte ravet sammen med opskyld af tang og andre lette
ting. Rav er harpiks fra nåletræer, og harpiksen har ligget i havet i mindst 30-50 millioner år. Det ældste rav fundet i Danmark
er 170 millioner år gammelt og fra Bornholm.
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Strandgods

På stranden vil du ofte støde på ting, som er skyllet ind på land
fra skibe og både på havet, eller som folk har glemt på deres
strandtur. Nogle ting som drivtømmer eller stykker af fiskenet
kan du måske bruge til aktiviteterne her i folderen. Men andre
ting skal fjernes fra stranden og smides i skraldespanden. Vær
med til at holde strandmiljøet rent ved at finde et stykke strandgods og smide det i den nærmeste skraldespand.
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Uro med sten og skaller

Der er mange sten og skaller med hul i på stranden. Med et enkelt stykke drivtømmer og noget snor kan du let lave en fin uro
til indendørs eller udendørs dekoration.
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Mal på sten eller drivtømmer

De sten og det drivtømmer, du finder på stranden, kan du nyde,
som de er fra naturens hånd eller dekorere med sprittusser
eller akrylmaling. Stenene kan bruges til dekoration, pynt,
papirvægt, gaver og meget andet. Du kan male fine mønstre,
mennesker eller måske nogle af de flotte dyr, planter eller landskaber, du har set i Nationalpark Thy.
Inden du dekorerer dem, er det en fordel at vaske saltvandet af,
så farven binder bedre til stenen.
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Drømmefanger
Ligesom et edderkoppespind fanger det, der kommer forbi, tror
nogle nordamerikanske indianerne på, at en drømmefanger kan
fange dårlige drømme, så man sover bedre om natten.

Bind en cirkel af en blød gren eller en firkant af drivtømmer og
lav et net af snor i midten. Din drømmefanger kan du pryde
med flotte skaller, sten eller fjer fra stranden. Du kan også
binde små buketter af lyng i den, som vil dufte rart, når du skal
sove.
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Lav en fantasifigur
Udstyret med en god lim eller limpistol kan du nemt lave en flot
stenfigur eller et fantasidyr. Find sten i forskellige størrelser til
hoved, arme, ben osv.

Du kan endda lave små forskellige familier af stenfigurer, du
kan lege med. Med sprittusser eller akrylmaling kan du give
dine figurer mere liv og karakter. På billedet ser du en fin havfrue af sten, skaller og med hår af tang.
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Byg et lille skib eller en hel flåde
Ved hjælp af lidt drivtømmer, nogle skaller, fjer til mast og sejl
og måske lidt kork fra en vinflaske kan du lave en flot flåde af
nationalpark skibe. Du kan søsætte dine skibe på åer eller i små
laguner langs stranden.
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Kreative lyseholdere
Som vist på billedet kan man med limpistol sammensætte skaller og strandting til dekorative lyseholdere. Muslingeskaller kan
også placeres som blomsterblade rundt om lyset.

Start en strandsamling
Det kan både være sjovt og lærerigt at starte en strandsamling
med de forskellige typer af muslingeskaller og sten, du har fundet. Du kan bl.a. bruge tændstikæsker til opbevaring og skrive
på æskerne, hvad du har fundet, hvornår du har fundet det, og
med hvem du har fundet det. Du kan lime flere æsker sammen,
så du har styr på din samling.
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