
Tangherbarium // Lav din egen tangsamling

Undersøg forskellige tangarter og lav et herbarium. Oftest er der ikke brug for lim, da tang naturligt

klistrer til papiret, når det tørrer.

Se den tilhørende video her: https://www.youtube.com/watch?v=7FoHual80HY&t=4s

Du skal bruge

Saks, pose, evt. håndbog med tangarter, fotobakke eller opvaskebalje, tykt papir, lim, pensel,

kuglepen, evt. gummistøvler.

Fremgangsmåde

Indsamling

1. Tag på ekskursion til stranden og saml tang.

2. Tag kun det, du skal bruge.

3. For at holde tangen frisk til du kommer hjem, så put det i en pose sammen med lidt havvand.

Tørring

1. Placér tangen på papiret.

2. Hæld ca. en centimeter vand i bunden af en fotobakke eller opvaskebalje.

3. Placer papiret under tangen og arrangér den, så løvet er bredt ud.

4. Tag forsigtigt papiret op,

mens du hælder vandet fra.

5. De mere faste typer tang kan du placere direkte på papiret.

6. Hvis din tang er meget våd, så dup den evt. med køkkenrulle inden den lægges til tørre.

7. Læg et viskestykke, avispapir e.l. der suger på et vandtæt underlag.

Placer så papiret med tang, og derefter et stykke madfilm.

8. Læg et stykke pap, avis eller andet der kan suge vandet.

9. Forsæt på den måde, lag på lag.

© Naturfagskonsulenten. Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med
Copydan Tekst & Node.

https://www.youtube.com/watch?v=7FoHual80HY&t=4s


Tangherbarium // Lav din egen tangsamling

10. Det er måske ikke nødvendigt med madfilm, men det kan være med til at sikre, at tangen

ikke klistrer til andet end papiret.

11. Kom et par store, tunge bøger ovenpå og lad tangen tørre til dagen efter.

12. Næste dag skiftes viskestykkerne. Skift dem gerne et par gange mere. Tangen skal tørre en

uges tid.

Opsætning af herbarium

1. Find din tørrede tang frem igen.

2. Lim der, hvor tangen ikke sidder helt fast.

3. Skriv artsnavn, hvor tangen er indsamlet og dato på papiret.

4. Præsenter din tang fx i dit herbarium eller laminer og hæng op.
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