Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Formand for Nationalpark Vadehavet Janne Liburd kunne i går byde sine
kolleger i den nye bestyrelse velkommen til fire års samarbejde. Et spændende
samarbejde, som vi alle ser frem til.
Noget andet, vi kan byde velkommen, er stærene. De er allerede begyndt at
bevæge sig yndefuldt hen over himlen i nationalparkens
marskområder. Stærene kommer igen, år efter år, men det ændrer ikke ved, at
det er et betagende syn, som både gæster og lokale beboere kan glæde sig
over. Allerede i sidste uge kunne man opleve sort sol i Tøndermarsken. Stærene

på filmen har formentlig overvintret i Danmark, men det er ganske vist: Foråret
er på vej!
Med ønsket om rigtig god læselyst og dejlige oplevelser i nationalparken - de
bedste hilsner fra sekretariatet.

Er du vild med Vadehavet?
Og vil du gerne lære mere om det? Så skal du måske se nærmere på
programmet for vores Forskningsdag, som afholdes den 8. marts på Syddansk
Universitet i Esbjerg. Alle er velkomne til forskningsdagen, og det er gratis at
deltage.
En række forskere præsenterer i kort og koncentreret form resultater og
konklusioner af forskellige forskningsprojekter med relation til Vadehavet. I år
kommer programmet blandt andet rundt om Fanøs landskab, havnene langs
kysten, klimasikret byggekultur, muslinger og stillehavsøsters, marint affald,

økoturisme, frivllighed, brug af droner til monitering af fuglebestande og meget
mere. Så vil du vide mere om Vadehavets natur, kultur og historie, så tilmeld
dig vores forskningsdag. Fristen for tilmelding er 5. marts, og man tilmelder sig
ved at skrive en mail til vadehavet@danmarksnationalparker.dk
Du kan læse mere om forskningsdagen på vores hjemmeside.

Vil du være med til at fejre
Nationalparkdagen?
Så har du mulighed for at gøre det med bidrag fra Nationalpark Vadehavet. Vi
uddeler nemlig tilskud til ikke-kommercielle arrangementer, der er med til at
markere Nationalparkdagen, som i år afholdes søndag den 26. maj. Du kan
læse mere om, hvordan du søger på vores hjemmeside.
Nationalparkdagen fejres i nationalparker i hele Europa og den officielle dato er
den 27. maj. Vi fejrer det dog dagen før, så flere har mulighed for at deltage i

aktiviteterne. Nationalparkdagen forbinder os med naturen og skaber fokus på
de naturlige skatte, som vores nationalparker rummer.

Du kan stadig nå at søge...
Det er måske hverken guld eller rav, du finder ved at søge, men du kan stadig
nå at søge om støtte til et lokalt projekt eller arrangement, som kan vise sig at
være guld værd for dig eller dem, der færdes i dit lokalområde.
Du kan læse mere om, hvordan du søger, og finde inspiration til, hvad du kan
søge til, på vores hjemmeside.
Husk at ansøgningsfristen er den 15. marts!

Oplev naturens største vingefang
På søndag (24. februar) holder Dansk Ornitologisk Forening (DOF) Ørnens
Dag. Det er et landsdækkende arrangement med 'åbent hus' på en række af de
bedste ørnelokaliteter i Danmark, og disse tæller også to steder i Nationalpark
Vadehavet, hvor man får chancen for at opleve de fantastiske fugle i godt
selskab med fuglekyndige DOF'ere. Det foregår dels ved Ballum Sluse, hvor
dagen arrangeres i et samarbejde mellem DOF-Sønderjylland og Natur og
Ungdom - Vadehavet, og dels på Fanø. Her er mødestedet Børsen på Digevej
35 i Sønderho. Begge steder er arrangementet fra kl. 10 til kl. 14.
Havørnen er Nordeuropas største fugl med et imponerende vingefang på 22,45 meter. Hvis sådan 'en flyvende dør' kommer forbi, kan man dåligt undgå at
se den, men ellers står ornitologerne klar med teleskoper og kikkerter, så man
kan komme til at se fuglene tæt på.
Du kan læse mere om Ørnens Dag-arrangementerne på DOF's hjemmeside.

Sikkerheden kommer i første række
I denne uge er 10 frivillige fra nationalparkskibet "Vadehavet" på kursus i
søsikkerhed og brandbekæmpelse. Kurset indebærer blandt andet en tur i
"baljen" og en efterfølgende kamp for at komme op i redningsflåden og sikkert i
land ved Kammerslusen.
Søfartsstyrelsen stiller krav til, at de frivillige søfolk har kurset, og der er ingen
tvivl om, at de frivillige bliver rigere i denne uge - både på viden om
søsikkerhed og brandbekæmpelse og ikke mindst på gode grin, når de iført
overlevelsesdragt bliver udfordret i det kolde, våde element.

Vidste du at:


en gruppe studerende fra Aalborg Universitet har lavet en rapport
om bæredygtig transport på Fanø?



du kan komme til foredrag om de middelalderlige købstæder i
Hertugdømmet Slesvig?



Nationalpark Vadehavet en gang årligt samler alle sine partnere (p.t. 181)
til en partnerdag. Den holdes i år på onsdag 27. februar på ECH Park i
Esbjerg?

Fotos: Sort sol: Torben Andersen, Omlastning på vaden: Fiskeri- og
Søfartsmuseet, Mobiludstilling: Knud Aage Kristensen, Rav: Colin Seymour,
Havørn: Peter Marzak, Frivillige: Preben Friis-Hauge, Hvid Sol: Jan Tandrup.

Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish.
Mangler du et login, så kontakt os.
Besøg Nationalpark Vadehavets nyhedsarkiv
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