Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Det er lige om lidt, at solen, på Berit Christensen foto fra Fanø, går ned i
horisonten. Det er en smuk oplevelse at følge solen, når den langsomt sænker
sig i Vadehavet.
I denne uges nyhedsmail vil vi komme omkring det, der er "lige om lidt" og "lige
nu". Lige om lidt kan vi sige god weekend, for i morgen er det bededag, og så
må vi ikke arbejde. Lige om lidt pakker vi en stor bunke klæg til Naturmødet.
Lige nu er Vadehavet fyldt med trækfugle. Og lige om lidt, har du læst vores

nyhedsmail og er blevet inspireret til, hvad du kan opleve og tage del i
nationalparken i de kommende uger.
Med ønsket om rigtig god læselyst og en dejlig mini-ferie som forhåbentlig
rummer smukke solnedgange. De bedste hilsner fra sekretariatet

Hjælp til strandens ynglefugle på Rømø
Nationalpark Vadehavet har ansvaret for et projekt vedr. beskyttelsen af nogle
af de kystfugle, som yngler på strandene på Skallingen, Fanø og Rømø – det
såkaldte ’Kystfugleprojekt’. Projektet gennemføres i et bredt samarbejde med
bl.a. de berørte vadehavskommuner, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk
Forening og har til formål at beskytte de jordrugende fugle på strandene fra
sidst i april og frem til midten af juli.
I år gøres der en særlig indsats for ynglefuglene på Rømø, hvor nogle af de

vigtigste yngleområder i nationalparken for sårbare arter som dværgterne og
hvidbrystet præstekrave findes. For at bedre deres muligheder for at yngle i
fred og med succes, er der i samarbejde med Tønder Kommune,
Rømøforeningen og Rømø-Tønder Turistforening omdelt et par tusinde foldere
til sommergæster, lavet små informationsfilm og trykt et større antal skilte med
påmindelse til strandens gæster om at vise hensyn overfor fuglelivet.
I sidste uge blev skiltene monteret på pæle og gjort klar til opsætning på
Rømøs strande af Naturstyrelsen. Skiltene opfordrer besøgende til at holde
hunde i snor og at færdes på strandene med forsigtighed og i respekt for
fuglenes yngleaktiviteter.

Nationalparkdagen fejres fem steder
Ved Vadehavet fejrer vi årets Nationalparkdag søndag den 26. maj. Det sker,
når fem af vores nationalparkpartnere inviterer til spændende arrangementer
fra nord til syd. I forbindelse med Nationalparkdagen er der mange frivillige
hænder i spil - og ved Myrthuegård tilhører en del af disse nationalparkens

frivillige. På vores hjemmeside kan du læse om de fire arrangementer og finde
flere oplysninger om tid og sted. Og så vil vi da lige benytte lejligheden til at
takke både partnere og frivillige for at gøre det muligt at fejre dagen så flot!
Vi glæder os til at undersøge naturen og kulturen ved Vadehavet sammen med
vores partnere og dig.

Naturmødet er lige om hjørnet
Selvom Hirtshals kan synes langt væk - så er det tæt på, at Danmarks
Nationalparker indtager teltet og scenen på Naturmødet 2019. Som
repræsentanter for Nationalpark Vadehavet bemander Ditte Hviid og
Vadehavets Formidler Forum nationalparkernes stand, og flere bestyrelses- og
rådsmedlemmer deltager i mødet, som strækker sig over tre dage.
Som noget helt særligt, er "vores egen" Jonas Gadgaard fra NaturKulturVarde
nomineret til prisen "Årets naturformidler 2019". Vi ser frem til at høre nyt

nordfra fredag den 24. maj, hvor det afsløres, hvem der har vundet den
fornemme titel.

Det er lige nu du skal ud med kikkerten
Fra midt i april og frem til slutningen af maj er det virkelig ’vadefugletid’ i
Vadehavet, og her i første halvdel af maj topper antallet af blandt andet de
islandske ryler. To bestande af den arktiske ynglefugl optræder nemlig i
Vadehavet lige nu, og de smukke fugle i deres yngledragter kan ses i tusindtal,
hvad enten de ved lavvande har travlt med at æde små muslinger på havets
bund, eller de er samlet under højvande for at raste, fordøje og vente på, at det
ved faldende vand atter bliver spisetid.
Lige nu ses de islandske ryler bl.a. langs Rømødæmningen, hvor de søger
føden ved faldende og stigende vand. Du kan læse mere om den islandske ryle
og dens langfart på vores hjemmeside.

Maritimt valgfag blev en succes
I 2018 kunne Fanø Skole for første gang tilbyde et nyt valgfag "Maritim". Det
kunne de, fordi Foreningen "Rebekka af Fanø" havde tilbudt at stå for
undervisningen af de unge mennesker. Valgfaget blev så stor en succes, at
Fanø Skole vil tilbyde det igen i skoleåret 2019-2020 - så det er lige om lidt, at
eleverne kan tilmelde sig faget. Ikke alene giver valgfaget de unge en
uddannelse i søsikkerhed, men kan også give dem inspiration til at fortsætte
deres uddannelsesforløb i den maritime verden. Du kan læse mere om
valgfaget på vores hjemmeside.

Vidste du at:


der er udkommet en rapport om status på den Østatlantiske trækrute?



der er Pop up koncert med Det Kongelige Teater ved Vadehavet?



Wadden Tide sætter fokus på det stedspecifikke ved kulturen og naturen
omkring Vadehavet?



Vadehavet betegnes som det smukkeste naturreservat i Holland?



man kan læse og quizze om islandske ryler på Mit Vadehavs hjemmeside?



selv dem, der er vant til at sejle i Vadehavet, kan blive udfordret?



maj måned rummer oceaner af oplevelser ved Vadehavet?



vi får tilsendt de mest fantastiske fotos fra beboere og gæster i
nationalparken?

Fotos:
Solnedgang på Fanø: Berit Christensen, Hjælp til ynglefugle: Jens L Hansen, Nationalparkdagen: Ditte
Hviid, Naturmødet: Ditte Hviid, Islandske ryler: John Frikke, Maritimt valgfag: Ryon Petersen, Sandkunst:
Ineke Roos

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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