HAVET OG MENNESKET
ELEV-ARK

HVALER - OBSERVATIONER OG STRANDINGER
Info:
Hvaler er et kendt syn i Aarhus Bugt, og flere af de store pattedyr er strandet eller døde i farvandet omkring Aarhus. I sær skylles mange druknede marsvin hvert år op ved kysterne/strandene ved Skæring,
Risskov, ved Ørnereden og Moesgård Strand, Marsvinet er kendt for sin nysgerrighed og kajakroere og
sejlere nyder godt af deres selskab. Gennem en årrække er marsvin og andre hvaler fulgt via observationer og strandinger i Danmark i bl.a. Projekt Marsvin og Fokus på hvaler.
På www.hvaler.dk er det muligt at indrapportere møde/observationer af hvaler i Danske farvande. Teksten
stammer herfra og er fra 20015:
Den 17. juni dukker der delfiner op i farvandet ud for Århus, hvor de i de følgende sommermåneder bliver
set og fotograferet adskillige gange. Beretningerne fra sejlerne er ofte enslydende, med historier om en
eller to delfiner, der svømmer snart på bagbords snart styrbords side af båden og ofte laver høje spring
ud af vandet.. Fx fra Frits Kjærgaard, der skriver:
Søndag den 31. juli 2005 blev min Polaris Drabant fulgt ind i Knebel Vig af to overordentlig legesyge delfiner. Mens båden lå for anker ca. to timer i den vestlige del af vigen, ”ventede” delfinerne høfligt et par
hundrede meter ude i vigen. Derpå fulgte de med stadig stor begejstring og flotte spring for stævnen båden ud af vigen. Kort før nordlig kompasafmærkning trak det op til en ganske voldsom tordenbyge, og
kontakten med delfinerne mistedes.

Dette skal du bruge:


Faktaark om hvaler strandet i Aarhus Bugt



www.fugleognatur.dk



www.hvaler.dk

Sådan gør du:


Gå ind på hjemmesiden www.fugleognatur.dk og undersøg om der er
indrapporteret hvaler for fx Skæring Strand, Moesgård Strand eller en
anden lokalitet.
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Tjek på www.hvaler.dk om der er nogle aktuelle hvalobservationer og
hvilken hval/hvilke hvaler, det drejer sig om.



Tag på tur til en strand og se om I kan finde rester af opskyllede marsvin
eller andre hvaler. Der ligger ofte knogler eller kranier, hvis man kigger
godt efter.



Diskuter og beskriv hvordan I ville undersøge hvor mange marsvin, der
er i fx Aarhus Bugt. Undersøg hvilke metoder forskere bruger til at finde
ud af hvor mange marsvin, der lever i Danmark.

Tænk videre:


Hvilke store hvalarter er fundet i Aarhus Bugt? Hvilke historier knytter
sig til dem ? Findes der artikler, billeder eller andet der dokumenterer



Hvilke årsager kan forårsage, at så mange marsvin drukner og skyller
døde op ved kysterne? Undersøg hvor mange marsvin det drejer sig om.



Diskuter hvad der kan gøres for at undgå marsvin drukner i Danske
farvande



Hvordan har mennesket gennem tiden udnyttet de forskellige hvaler?
Der er fx fund af spækhuggere ved Lystrup Enge.



Lav selv hvalobservationer. Find ud af hvor det er muligt at observere
marsvin fra kysten. Brug fx www.fugleognatur.dk



Gå i dybden med hvaler på Naturhistorisk Museum. Skoletjenesten har
masser af hvalgenstande som barder, tænder og kranier, der kan undersøges, og på udstillingerne findes store skeletter og hvalafstøbninger.



På ARoS findes installationen Bill Viola: “Five Angels for the Millennium” (2001). Arbejd med druknedød.
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