Østersøens store dybder
Fascinerende dyre- og planteliv
Blomstrende enge med ålegræs, tæt beboede rev
og perfekt camouﬂerede væsener, der lever på
havets sandbund – det er ikke ube•nget sådanne
billeder, man ser for sig, når man tænker på vores
Østersø. Men det kan godt betale sig at dykke ned
under vandets overﬂade. Få skridt fra vores egen
dør gemmer der sig en ukendt skønhed fuld af
fascinerende levende samfund, former og farver!
Dyk ned og oplev
Hvis vi kunne bevæge os lige så frit under vandet,
som vi gør på land og af og •l dykke ned i dybet,
ville langt ﬂere af os mennesker lære værdien
af vores havmiljø at kende – og ikke ødelægge
det med forurening, overﬁskeri, opvarmning og
overgødning. Hvordan kan man på bæredyg•g vis
besky%e og bevare værdier, man ikke kender?

Projektregion

UNDINE

Projektpartnere
BUND-Landesverband Schleswig-Holstein e. V., DE
Slesvig-Holstens delstatsforening i Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland har overtaget projektledelsen og er ak•v sammen med BUND-Umwelthaus
Neustädter Bucht inden for oﬀentlighedsarbejdet og
arbejdet inden for miljøbevidsthed. www.bund-sh.de
AG GeoMedien der CAU zu Kiel, DE
Arbejdsgruppen GeoMedien på Chris•an-AlbrechtsUniversität i Kiel har lavet hjemmesiden for UNDINEprojektet og produceret talrige kor!ilm samt diverse
interak•ve produkter •l mobilt terminaludstyr.
www.geomedien.de
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Andre muligheder for at informere sig,
dykke ned, beskue, spille og lære ﬁnder
man på:

Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, DE
Turistkontoret Tourismus-Agentur Lübecker Bucht har
udviklet ﬂere interak•ve natursta•oner, et onlinedykkerspil samt snorkelprogrammer for at vække begejstring for Østersøen hos befolkningen og gæsterne.
www.luebecker-bucht-ostsee.de

www.undine-baltic.eu

Her kommer UNDINE ind i billedet!
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Vordingborg Udviklingsselskab, DK

UNDINE-projektet

Vordingborg Udviklingsselskab inden for erhverv og
turisme på Møn og Sydsjælland har på dansk side
overtaget koordineringen og formidlingen af forskellige
projek•ndhold i UNDINE-projektet.
www.vus.as

Dyk ned med kortﬁlm

Et grænseoverskridende ini•a•v inden for Den
Europæiske Unions Interreg-IVA-program – projektet UNDINE – har sat sig det mål at gøre så
mange mennesker som muligt opmærksom på den
imponerende skønhed, der ﬁndes i Østersøens
undervandsverden, især i Femern Bælt-regionen.

Hvilke havdyr lever i engene
med ålegræs? Hvordan
forsvarer stenbider-faren sine
børn? Og hvordan ser rurer ud
under vandet?

Avnø Naturcenter, DK

COVER SIDE

På UNDINE’s websted er
der diverse kor!ilm, som kan ses gra•s
og downloades. De giver et uforfalsket
Please
ensure that any artwork bleeds
indblik i de hid•l sparsomt
dokumenterede
ﬂadvandsområder i Østersøen
viseredge
de
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with a 3mm bleed and
fascinerende havdyr på tæt hold og på lang
that
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afstand – som om man selv
var any
med som
dykker!
bleed off is within the grey area

Fra juli 2012 •l juni 2015 har man realiseret forskellige ini•a•ver inden for media design, turisme,
vandsport og miljøbevidsthed for at øge respekten
for Østersøens værdier og fremme besky%elsen af
den. Tre danske og to tyske partnere s•ller under
ledelse af BUND-Landesverband Schleswig-Holstein
deres faglige viden og store erfaring •l rådighed.
UNDINE får stø%e af den Europæiske Union og af
Bingo! Die Umweltlo%erie (tysk lo%eri og tv-show).

Disse kor!ilm står også gra•s •l rådighed
for alle turistbureauer og -virksomheder
samt uddannelsescentre inden for vandsport og miljø.

Ergo: Træk vejret dybt, hold vejret og start!

Snorkel-oplevelser
For koldt, for grumset, for
mange vandmænd? Overhovedet ikke! Østersøen har
meget mere at byde på for
snorklere og dykkere, end
man umiddelbart skulle tro.
Ud over dykkercentrene langs Østersøkysten sørger to UNDINE-trailere med komplet udstyr i forskellige størrelser for, at det
nu også er muligt at få snorkeloplevelser
langs Lübecker Bucht eller langs kysterne
på Møn og Sydsjælland.
Om sommeren er det muligt at bes•lle
udﬂugter på turistkontoret Lübecker Bucht
eller hos Avnø Naturcenter og GeoCenter
Møns Klint. Og i Kalvehave og på campingpladsen Ore Strand bør man afprøve de to
lærerige undervandss•er.

Naturstationer på land
Hvorfor ﬁnder man ingen nyfødte skrubber på havbunden?
Hvordan kan man skelne silden
fra brislingen?
I Ha&rug, Scharbeutz og
Kalvehave besvarer interak•ve natursta•oner disse og mange andre
spørgsmål. Desuden sender et undervandskamera i Scharbeutz live-billeder fra livet
under vandet, som vises på en billedskærm
på badebroen og i interne%et.
To store plancher på promenaderne i Neustadt (Holsten) og Scharbeutz har opsat
detaljerede kort over dykkerpladser, som
vækker nysgerrigheden e'er at se ﬂadvandsområderne.

Uddannelsescentrene for miljøbevidsthed mellem
himmel og hav har inden for UNDINE-projektet udviklet
undervisningsmateriale •l skoleklasser om Østersøens
dyrearter og s•llet en trailer med snorkeludstyr •l
rådighed med henblik på ak•ve opdagelsesture under
vandet.
www.avnoe.dk
GeoCenter Møns Klint, DK
Geologi- og naturcenteret informerer interak•vt og på
et højt teknologisk stade om Danmarks opståen. Om
sommeren •lbydes der guidede snorkelkurser, og der
vises kor!ilm, som UNDINE har produceret.
www.moensklint.dk

Dyk ned i og på nettet
Østersøen og dens mange
spændende hemmeligheder
kan også opleves tørskoet –
UNDINE-hjemmesiden gør det
muligt!
Østersø-nybegyndere vil more sig over
online-spillet. Spillet simulerer snorkel- og
dykkerture i de grønne dybder, hvor der
opdages levende værdier, og spørgsmål
skal besvares.
Endnu mere omfa%ende informa•oner om
de fascinerende beboere og deres levesteder i Østersøens dybder præsenteres på en
integreret portal. Med de smukke billeder
er det muligt præcist at sæ%e navn på de
arter, man kan få øje på i vandet: Var det
en tangloppe eller slikkrebs? Savtang eller
blæretang? Eller var det i virkeligheden en
tangnål, der gemte der sig mellem algerne?

Sejl afsted med appen
Femern Bælt-regionen har ikke kun
vidunderlige øer, bugter og havne,
som sejlere nyder godt af, men
også uventede højdepunkter under
kølen!
Den gra•s UNDINE-app beriger de næste
sejlture med talrige informa•oner om
naturoplevelser ved Østersøen, marine
Natura-2000-fredede områder med de
truede arter og levesteder samt om havets
beboere og deres hjemlige græsgange.
Desuden er de nau•ske kort forsynet med
link •l UNDINE-kor!ilmene. Mange af disse
indhold kan også ses oﬄine.

