Pressemeddelelse
Foredrag om: Marsvin i Østersøen og efterfølgende Årsmøde
Tirsdag den 8. november inviterer Danmarks Naturfredningsforening Stevns til et spændende foredrag,
hvor alle er velkomne. Efter foredraget afholder vi årsmøde. Også her er alle velkomne, men kun
medlemmer har stemmeret.
Tid: Kl. 19 starter foredraget. Årsmødet starter kl. 21.
Sted: Store Heddinge Skole (Erikstrupskolen), Kronhøjvej 4, Store Heddinge.
Der er lagt op til en meget spændende aften.
Der bliver derfor mulighed for at høre den nyeste viden om marsvinenes biologi, liv og færden fortalt
af biolog Jonas Teilmann fra Aarhus Universitet og den danske projektleder af SAMBAH.
SAMBAH (Statisk akustisk monitering af marsvin i Østersøen) er et EU LIFE projekt, som lige nu står
for en meget stor undersøgelse i Østersøen af marsvinenes biologi, liv og færden.
Undersøgelsen er et samarbejde mellem landene omkring Østersøen, så både Sverige, Finland, Polen,
Estland, Letland, Litauen, Tyskland og Danmark deltager.
Hermed bliver det muligt at dække langt størstedelen af det område i Østersøen, hvor marsvinene
færdes.
Marsvinenes færden bliver undersøgt ved hjælp af 300 marsvinedetektorer, der er lagt ud i Østersøen.
De optager de kliklyde, som marsvinene bruger til at orientere sig med og til at finde føde. Desuden
mærkes en række marsvin med satellitsendere når de fanges levende i fiskernes bundgarn. På den måde
kan man følge deres vandringer rundt i Østersøen og i resten af de danske farvande.
DN-Stevns har været så heldige at få Jonas Teilmann til at komme til Stevns og fortælle nærmere.
Projektet har udgivet en fin lille folder, der fortæller herom. Folderen kan findes på dansk, hvis man
går ind på hjemmesiden www.sambah.org og søger under “documents”.
Formålet er at undersøge marsvinenes udbredelse i Østersøen for herigennem bedre at kunne beskytte
dette intelligente og spændende havpattedyr.
Om der allerede er svar på, hvorvidt der findes marsvin ud for Stevns kyster og i givet fald, hvor mange
der er. Det bliver et af de spørgsmål, som forskerne måske allerede nu har svaret på.
Undersøgelserne foregår fra maj 2011 til maj 2013, mens analyserne af de indsamlede data forventes
efterfølgende at vare et år, så de endelige resultater først foreligger engang sidst i 2014.
Efter foredraget bliver der mulighed for at stille spørgsmål.
DN-Stevns Årsmøde starter ca. kl. 21 og afholdes ifølge vedtægterne.
Her vil lokalafdelingsbestyrelsen fortælle om årets arbejde og de opgaver og projekter, som vi håber at
arbejde med i det følgende år.
Vi har også projekter, hvor frivillige kan deltage, så er du medlem og har lyst til at deltage aktivt i
kortere eller længere tid, er det et godt tidspunkt at lære bestyrelsen at kende.
Inden årsmødet byder DN-Stevns på kaffe og kage.
Alle er velkomne også til årsmødet, men det er kun medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening,
som har stemmeret.
Yderligere oplysninger www.dn.dk/stevns
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