Vadehavet
er fuldt af
mirakler !

Kom
med !

På opdagelsesrejs
e

I VADEHAVET

Enestående i ve
rde

n!

Vadehavet er en
del af den holla
ndske, tyske og da
nske Nordsøkys
t, hvor
4.500 km 2 havb
und
døgnet. Det sker blottes to gange i
når vandet træk
ker sig
tilbage ved ebbe
og skyldes tidev
andet.
Tidevand opstår
på grund af, at M
ån
Jorden og Solen
trækker i hinand en,
en. Den
blotlagte havbun
d svarer til 630.
000 fodboldbaner. Inge
n andre steder i
verden
findes der et stør
re område af „vad
eflader“, der hænger
sammen.
I Vadehavet find
er du også strand
e,
klitter og strand
enge, hvor der al
t i alt
findes over 10.0
00 forskellige sla
gs dyr
og planter. Vad
ehavet er også en
vigtig
„tankstation“ fo
r over 10 millio
ner
vandfugle, når de
rejser mellem A
rktis og
Afrika. Her kan
fuglene hvile sig
og spise
sig mætte i Vad
ehavets smådyr,
før de
fortsætter deres
lange rejse.
For at passe på
Vadehavets natu
r,
arbejder Holland
, Ty
sammen for at be skland og Danmark
skytte det. I Dan
mark
er dele af Vadeh
avet nationalpar
k og har
siden 2014 være
t udpeget som V
erdensarv. Du kan find
e ud af, hvad de
t betyder
på side 38 og 39
.

Fanø

Sådan ser
logoet ud

Mandø

I det trilaterale
vadehavssamarb
ejde
arbejder Holla
nd,
Tyskland og Da
nmark
sammen om at
beskytte
hele Vadehave
t.
Tri betyder „tre“
og
lateral betyder
her „side“.
Vadehavet er alt
så
beskyttet fra tre
sider !

Rømø

Sylt
Föhr
Amrum
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Hallig Langen

ess
Hallig Hooge
Pellworm

Trischen
Neuwerk

Wangerooge
Spiekeroog
oog
Langeoog
Baltrum
Norderney
Juist
Borkum

Schiermonnik

Terschelling

Ameland

Vlieland
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Texel

Ved du, hvor i
Vadehavet,
du er lige nu ?
Sæt et kryds
på kortet.

Udforsk Vadeh
„ small five“ avets
Ved første blik se
r det ikke ud so
m,
i de store vadefl
ader. Men skinne om der er meget liv
t bedrager, for lig
der overfladen m
e unyldrer det med liv
.D
i vaden er meget
små og kan let ov e fleste af dyrene
erses. Hvis du ki
godt efter, vil du
gger
se at der er utro
ligt mange af de
At der er så meg
m!
et liv i havbunde
n skyldes at man
bunddyrene spise
ge af
r alger. Algerne
lever både nede
oven på havbun
i og
den, men tidevan
det
forsyninger ind
i Vadehavet to ga bringer også friske
nge hver dag.
Bunddyrene er
vigtige for de m
ange andre dyr
ser dem. En lang
som spirække fugle og fi
sk oplever Vadeh
som et stort tagavet
selv-bord! Nogle
af dem kan du læ
mere om senere
se
i hæftet.
Når bunddyrene
er så vigtige for
Vadehavet, så er
også et godt sted
det
at starte med at
gå
har derfor udva
lgt Vadehavets „fe på opdagelse. Vi
m små“, som alle
meget almindelig
er
e i vores nationa
lpark. De fem sm
sandorm, hjerte
å er
musling, hesterej
e, almindelig stra
krabbe og stor dy
ndndsnegl.

10 –20 cm lang,
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Arenicola marin |
a
rød-brun med sla
ngekrø
små børster og kl ller,
ynger af gæller.

Sandorm lever
omkring
30 cm under ha
vbunden.
Hver orm lever
i sin egen
u-formede gang
, hvor den spise
r det
sand, som skrid
er ned fra overfl
aden.
Når sandormen
„skal på toilettet
“
strækker den ba
genden op over
overfladen og afl
everer de typisk
e
„spaghetti-bunk
er“, man ofte ser
på
havbunden. Med
lid
en bunke bevæge t held, kan du se
sig, for der går ku
n
ca. 45 minutter
imellem at sand
ormen „skal“! Man
ge fugle og
fisk spiser sandor
m,
de kan nå at fang hvis
e en.

På en kvadratm
eter vadeflade le
ver op til 50 sand
tyske, danske og
orme. Alle
hollandske vade
flader udgør til
ca. 4.500 km2. H
sammen
vor mange sand
orm lever i hele
Vadehavet ?
Tip : 1 million
kvadratmeter er
1 km 2 .
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SMALL FIVE

Sandorm

Gråsæl | Halichoerus
gr

ypus

Gråsælen har en
lang snude. Hun
nen bliver ca. 18
og er lysegrå med
0 cm lang
mørke pletter, m
ens hannen bliv
230 cm lang og
er op til
er mørkegrå med
lyse pletter.
Gråsælen er de
t største rovdyr
i Danmark og ve
300 kg. Den æd
jer op til
er især sild og al
le slags fladfisk.
bedst under vand
G
råsælen ser
et
,
og
er nærsynet på la
kende enkelte fa
nd. Den kan do
rver og figurer fr
g godt
a hinanden. Und
har den et lag sp
er gråsælens hud
æk. Det består af
fedt og kan være
tykt. Om vinter
flere centimeter
en er det nødven
digt at det er 3–
skal holde varm
4 cm tykt, hvis sæ
en. Midt på vint
len
eren kommer de
verden. De amm
lyspelsede unge
es kun i tre uger
r til
. Der er tale om
en meget fed ko
st
med en fedtproc
ent på
op til 50 % ! Ung
en
tager 2–3 kg på
om
dagen mens den
dier
og i den periode
ligger
de på land.

Phocoena phocoe

na |

Marsvinet er D
anm
også i Vadehavet arks mest almindelige hval, og de
. Hvis vejret er ro
n findes
lig
marsvin svømm
e rundt. Er du m t, kan du af og til se et
eget heldig kan
du opleve
grupper på 2–5
dyr. Marsvinet er
, ligesom sæler, et pa
ttedyr og skal op
til
overfladen for at
få luft. Når det
kommer op for
at ånde, kan
dens rygfinne se
s stikke op
af vandet. Marsv
in ho
sig helst til lavvan lder
dede
områder, hvor de
t kan
dykke ned på bu
nden for
at fange fladfisk
, krabber
og blæksprutter,
men også
gerne sild.
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Gråsælunger er
født med en hvid
„uldfrakke“. Ung
sæler har den sa
e spættede
mme, korte pels
ligesom de voks
fordele og ulem
ne. Hvad er
per ved det?
Du har den beds
te chance for at
se unge gråsæler
til januar. I Dan
fra november
mark ser man ku
n gråsælerne som
eller sammen m
ed flokke af spæt
enkelte dyr
tede sæler.

Marsvin udsend
er hele tiden meg
et høje, korte ly
flagermus. Lyde
de
ne kaldes for ul
tralyds-klik. Hvo ligesom
ker“ marsvinet ?
rfor „klikPrøv, hvor længe
du
vejret i op til seks kan holde vejret! Marsvinet kan
holde
minutter – hvad
med dig ?
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BIG FIVE

Marsvin

Marsvinet er ca
. 150 cm langt. D
en har delfin-lig
med sort ryg og
nende krop
hvid mave, kort
trekantet rygfinn
bred halefinne.
e og en

BIG FIVE

Oplev
Vadehavets
mirakler !

Denne lille bo
g vil tage dig
på en spænden
de opdagelsesrejse i N
ationalpark
Vadehavet og
verdensarven!

Helt tæt på små
dyr:
Oplev „Small Fi
ve“
i Vadehavet.
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Fuglenes mangf
oldighed i Vadeh
avet:
Iagttag „Flying
Five“ på udkig
efter føde og yn
glepladser.

Blomstrende m
uligheder:
Udforsk, hvorda
n „F
tilpasser sig til liv lowering Five“
et ved havet.

Stor snude og vi
nger:
Med lidt held ka
n du se sæler og
andre
af „Big Five“ i V
adehavet.
Dynamisk og vi
ld natur:
„Moving Five“ vi
ser
konstante forand dig Vadehavets
ring.

