Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Efteråret er stormet ind på scenen og opfører de skønneste forestillinger og
giver de mest fantastiske oplevelser og muligheder. Om du er til leg med
drager, til gourmetmad, sankemad, østers og bobler, eller om du er til fugle, fisk
og havdyr - så har vadehavsscenen det hele! Det er bare om at finde
teaterkikkerten frem og købe billet til forestillingen.
Efteråret rummer - ud over et væld af oplevelser - også storme. Ved Vadehavet

har vi mindesmærker, som vidner om, hvor højt vandet er kommet op under
stormfloderne, hvor dyr, bebyggelse og mennesker har været truede og ofte
kun reddet af diger og heldige omstændigheder, som eksempelvis lavvande
under stormfloden.
Med denne lidt dramatiske indledning vil vi ønske dig rigtig god læselyst i
denne nyhedsmail fra Nationalpark Vadehavet - de bedste hilsner fra
sekretariatet

Stormende succes
Mit Vadehav har netop afviklet et kursus for indskolingslærere på
Vadehavscentret, hvor 30 nysgerrige og engagerede kursister blev undervist af
Helle Hovmand-Rasmussen og Karen Vestergård. En del af undervisningen
foregik på vaden, hvor de nye "bestemmelsesark" blev afprøvet. På billederne
kan man ikke se, at det, før holdet gik ud på vaden, havde stormet en del.
Heldigvis var det ikke stormflod under deres kursus, så "Fru Ingeborg",

stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej, kunne besigtiges uden waders.
I morgen, den 20. september, afvikles endnu et kursus; denne gang er det
mellemtrins- og udskolingslærere, som får et indblik i Mit Vadehav.

Jelling lyser op
Ikke bare er Jelling det sted, som markerer, at danskerne overgik fra en asetroen til kristendommen for 1000 år siden, og stedet, hvor Jellingstenene blev
sat af Harald Blåtand, som i øvrigt har lagt navn til det trådløse datanet "blue
tooth". Jelling har også noget andet imponerende; Mens 'kun' blot har haft
status som verdensarv i fem år, så har Jelling været hele 25 år på
verdensarvslisten. Det markeres med fire stærke foredrag om vores fælles
verdensarv i løbet af september og oktober. Den 10, oktober inviterer de
"Vadehavet" til Jelling, hvor vi, sammen med Kronborg, Roskilde Domkirke og
Christiansfeld, fortæller om vores fælles verdensarv.

Den 26. oktober afsluttes fejringen med en 1,5 kilometer lang ring af lysende
fakler omkring verdensarven i Jelling, som alle er velkomne til at deltage i. Ved
den lejlighed bliver der også et stort Gorms Street Food Marked med
smagsprøver på forskellige verdensarvssteders særlige retter fra hele verden,
bl.a. fra Vadehavet. Du kan læse mere om fejringen på Kongernes Jellings
hjemmeside.

Fuglene flokkes igen...
Allerede når sommeren går på hæld, bliver det atter højtid for trækfuglene i
Vadehavet. De første, som myldrer ind fra nord, er vadefuglene fra de nordlige
og ofte arktiske ynglepladser. Men allerede i august/september følger også en
lang række andre arter af vandfugle trop.
Ved en tælling fra flyvemaskine under et højvande sidst i august kunne der på
en fire timers tur over Vadehavet tælles flere hundrede tusinde vandfugle, og
nogle af arterne kunne opgøres til: 190 skestorke, 31 sølvhejrer, 4.195 grågæs,

15.058 gravænder, 24.290 strandskader, 7.564 storspover, 8.741 små
kobbersnepper, 9.702 rødben, 38.150 islandske ryler, 113.055 almindelige ryler
og hele 6.983 klyder.
Disse fly-tællinger er et vigtigt led i overvågningen af Vadehavets
fuglebestande, og de gennemføres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og
Aarhus Universitet, og er en vigtig del af overvågningen af Vadehavets
enestående fugleliv. Du kan læse mere om trækfuglene på vores hjemmeside.

Lea Wermelin og tyske kolleger på Mandø
Det stormede og regnen piskede ned over Mandø fredag 6. september - netop
den dag, hvor der var planlagt hele tre fine besøg på den lille vadehavsø.
Danmarks nye socialdemokratiske miljøminister, Lea Wermelin, besøgte
Mandø sammen med embedsmænd fra Naturstyrelsen for at se og høre mere
om det store naturprojekt på øen. I besøget deltog også repræsentanter fra
Esbjerg Kommune, Den Danske Naturfond, beboerne på Mandø og

Nationalpark Vadehavet. Nationalparkens 'udsendte' var sekretariatsleder Peter
Saabye Simonsen.
Mandø-projektet var også målet for en studietur for 18 repræsentanter fra
Schutzstation Wattenmeer, er en privat tysk naturbeskyttelsesorganisation, der
varetager en lang række opgaver med overvågning, tilsyn og formidling af den
slesvig-holstenske del af Vadehavet, John Frikke fra nationalparksekretariatet
var guide og orienterede dem om projektet. De besøgte også Vadehavscentret
i V. Vedsted.
Endelig havde Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer en kombineret
studietur og personaleudflugt denne weekend, og selvsamme fredag besøgte
de knap 50 deltagere Mandø. Lørdag og søndag tilbragte de i den nordlige del
af Nationalpark Vadehavet (tur til Langli, Skallingen, Blåvandshuk m.m.), men
inden turen gik dertil fredag aften, nåede de at gæste nationalparksekretariatet
på Rømø. Besøget foregik mestendels i Naturcenter Tønnisgaards grillhytte,
hvor naturcentrets medarbejdere stod bag en fantastisk grill-menu baseret på
kød, svampe, urter, bær og drikkevarer fra vadehavsområdet.

Darum fejrede nationalpark-partnerskab
Darum Lokalråd søgte i begyndelsen af året om at bliver partner med
Nationalpark Vadehavet, og siden tre repræsentanter for lokalrådet sammen
med 15 andre nye partnere i juni deltog i det obligatoriske partnergrundkursus,
har lokalrådet officielt været nationalparkpartner.
Torsdag 12. september inviterede lokalrådet sognets beboere til fejring af
partnerskabet. En lokal erhvervsdrivende har stillet en flagstang på hjørnet af
Gl. Darumvej og Sønderbyvej til rådighed, og omkring 35 Darum-borgere
deltog, da nationalparkflaget blev hejst. Desuden blev afsløret en minibåke,
hvorpå det officielle partnerskilt er monteret sammen med en lille mindeplade
om partnerskabets indgåelse. Den lille højtidelighed bød også på fællessang og
en skål i vadehavsøl, inden forsamlingen begav sig til Darum Fritidscenter, hvor
der ventede kaffe og æblekage.
Kommunikationskonsulent Jens L. Hansen fra nationalparkens sekretariat holdt
foredrag om Nationalpark og Verdensarv Vadehavet, og Birgit Hansen, der
sidder i Nationalparkrådet som repræsentant for Marsken omkring Sneum Å,
fortalte om sit arbejde i rådet.

Det blomstrer i Højer
For tredje år i træk arrangere Højer IF Margueritløbet, et landsdækkende
motionsløb, som tager deltagerne ad smukke Margueritruter i hele Danmark.
Ved Margueritløbet i Højer skal du ikke bekymre dig om at komme først - men
bare om at nyde en af de tre ruter på 4,4; 9,3 eller 21,1 km, som tager dig forbi
diger, bærmeveje, naturskønne områder, plantager m.v. og giver dig et indtryk
af landskabet omkring Højer.
Du kan lige akkurat nå at tilmelde dig, da fristen er i morgen, den 20. september.

Vidste du at:


du kan smage på marsken i den kommende weekend?



strikkecafeer og månedsmøder er begyndt hos Kulturhistorie Tønder?



der allerede er et foreløbigt program til Danmarks Østersfestival?



Fiskerimuseet har Østersgalla, Østers til familien og Østers til folket?



du kan blive klogere på stormfloder og stormflodssøjler på MitVadehav?

Fotos:
Stormflodssøjle: Ulrik Pedersen, Mit Vadehav: Helle Hovmand-Rasmussen, Kongernes Jelling: Verner
Skov Pedersen, Islandske ryler: John Frikke, Besøg på Tønnisgaard: Ditte Hviid, Darum: Jens L. Hansen,
Margueritløbet: Højer IF, Smag på Marsken: Ulrik Pedersen

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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