Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Vi sidder og holder vejret lige nu, for vi har mange fugle, som har valgt at
overvintre ved Vadehavet, og kommer kulden, så er det ikke sikkert, at de når
at opleve foråret. Men er foråret måske allerede på vej, selvom vinterferien står
for døren?
Med temperaturer der ligger langt over frysepunktet,, får man lidt
forårsfornemmelser: Vintergækkerne pibler op, fuglene er begyndt at synge, og
dagene bliver længere og længere. I denne nyhedsmail vil vi fortælle lidt mere

om fuglene i og ved Vadehavet og om, hvordan du kan være med til at gøre
deres levevilkår endnu bedre.
Med denne næste forårsagtige indledning til nyhedsmail, hvor vi stikker
hovedet i havet og ser på fugle, vil vi ønske jer rigtig god læselyst og en
fantastisk god weekend og vinterferie - hvis du har det.

De bedste hilsner fra sekretariatet.

Sekretariatslederne så hinanden i øjnene...
... og så på fugle, mens de blev inspireret af initiativer i den sydlige del af
nationalparken. Sekretariatslederne for de danske nationalparker besøgte for
nylig Nationalpark Vadehavet. De begyndte på Grøbleriet, hvor direktør Keld I
Hansende gav dem et indblik Tøndermarskinitiativet og måden, de arbejder på i

et fredet område. Herefter besøgte de nationalparkens port, Højer Mølle, som er
den anden i rækken af porte. Vadehavscentret var den første. Til slut besøgte
gruppen Siltoft ved grænsen til Tyskland, hvor de blandt andet så på fugle og
sluttede af ved Lægan Pumpestation. Alt i alt en spændende og inspirerende dag
for alle.

Tysk turist gør stranden klar til ynglefugle
På en rigtig mørk, trist og kold januar-torsdag, bankede Andreas på døren hos
Naturcenter Tønnisgård. Andreas havde hele sin VW fyldt af havfald, som han
havde samlet på Rømø Nørreland og han spurgte, om han måtte læsse det i
Tønnisgårds havfalds-container. Og det måtte han da selvfølgelig. Andreas var
på ferie på Rømø og fik en lang snak med naturvejlederne på Tønnisgård om
blandt andet havfald.
Med sin indsats er Andreas med til at gøre stranden klar til de mange
ynglefugle, der inden længe begynder at bygge rede på stranden. Du kan også
være med til at gøre stranden klar. Det kan du også være med til - enten ved at

samle som privatperson eller ved at melde dig som "havmiljøvogter". Måske en
vinterferieaktivitet?
På billedet ses Andreas (th) sammen med naturvejleder Frands Soberra.

Stære som balletdansere
De fleste kender fænomenet "sort sol", når stærene samles ved
solnedgangstide, inden de går til ro for natten. Når en rovfugl blander sig i
deres aftenritual, laver stærene de mest spektakulære balletopvisninger på
himlen, for at forvirre rovfuglen, så den ikke får en stær som bytte. Men der er
altid sjove historier, som er værd at fortælle videre. Vidste du eksempelvis, at
stærene gør brug af deres ekskrementer i stor stil? De kan faktisk "skide en
rovfugl" ned, så stærene dermed undgår at blive aftensnack. Og når de om
aftenen kæmper for at få den øverste plads i tagrørene, når de er gået til ro, så
er det fordi den, der sidder nederst, får de andres ekskrementer i hovedet...

Fugle til frokost
Vi har et hav af rovfugle ved Vadehavet. Deres vingefang svinger mellem 30 og
245 cm, og det er faktisk ikke så ualmindeligt at se ørne, musvåger, høge og
falke ved Vadehavet. Tidligere har rovfugle været stærkt efterstræbt, hvilket
betød en stor nedgang i antallet af ynglefugle og enkelte arter blev helt
udryddet. Men fredning har betydet, at vi de seneste år har fået flere og flere
rovfugle i Danmark. Og selvom rovfuglene har blandt andet stære på
menukortet, så er det et fascinerende syn at se eksempelvis havørnen, også
kaldet den flyvende dør, svære over marsken på jagt efter dagens måltid - som
eksempelvis en and eller en gås. Danmarks Naturfredningsforening kom i
denne uge med en trist nyhed om, at de rovfugle, som man fandt døde i
skovbunden i Gallehus Skov ved Tønder i november var blevet forgiftet.

Skarven er sommetider ugleset
Der er lidt "Darkwinged Duck" over skarven, som den sidder der og tørrer sine
fjer. Fjerdragten er nemlig ikke vandskyende, og derfor spreder de vingerene
for bedre at kunne tørre. Skarven lever af fisk, den indtager 300-400 gram om
dagen, og det er derfor, at den er ugleset hos nogle. For den tager nemlig en
del af den fiskeyngel, som skulle have været med til at opretholde blandt andet
laksebestanden i de danske åer. Du kan se skarven langs alle vores kyster,
dog møder du dem stort set aldrig på dybere vand end 10 meter og stort set
altid tæt på kysten. Så du har rigtig god chance for at møde skarven ved
Vadehavet.

Hvordan tager du bedst hensyn?
Når du går tur på stranden, er det bedst at gå helt tæt på vandet. Fuglenes
reder liggere nemlig længere inde mod land, i god afstand til vandet. Måske
tænker du ikke over det, men fuglene fortæller dig faktisk, når du er for tæt på
eller har forstyrret dem. Det kan være svært at gennemskue, men vi har lavet
en folder, som viser fuglenes signaler, så du, på afstand, kan få smukke
oplevelser som eksempelvis det på fotoet, hvor en dværgterne ruger på sine
æg og passer på en allerede udklækket unge.

Klægager, Ballum
PORTRÆT AF EN PARTNER #5
Da vi hørte om planerne for Nationalpark Vadehavet, drev vi Klægager B&B
sideløbende med landbrugsvirksomhed. Med Klægagers beliggenhed på
randen af marsken og nabo til Vadehavet så vi en fordel i at blive medspillere
og gøre formidling af området og kulturhistorien til vores primære erhverv.
Projekt Marskens Muligheder tog form. Vi afviklede vores svineproduktion,
restaurerede og indrettede Stalden til et kulturcenter med tilhørende køkken.
Da nationalparken blev en realitet for nu 10 år siden, blev vi partnere og nyder
godt af fordelene.
Vores virksomhed er vokset ikke mindst takket være Vadehavets status og
områdets tiltrækning af turister.

Ribe Byferie Resort
PORTRÆT AF EN PARTNER #6
Ribe Byferie Resort er et 4-stjernet feriecenter og består af 94 ferie/hotellejligheder med plads til 1-7 personer. Feriecentret kan i år fejre 25-års
jubilæum. Feriecentret er ejet af en fond, hvis formål er at drive, vedligeholde
og opgradere feriecentret. Der værnes om en høj standard inde såvel som ude,
og feriecentret ligger i top, når det gælder gæsteanmeldelser. Udover at drive
feriecenter, støtter Fonden Ribe Byferie Resort den turistøkonomiske udvikling i
nærområdet.
- Vi sætter stor pris på, at vi er en del af partnerskabet omkring Nationalpark
Vadehavet, og vi ønsker nationalparken et stort tillykke med de 10 år til
oktober.

Vidste du at:


Ederfugle kan se meget forskellige ud?



du kan få hjælp til at aflæse fuglespor på vaden på Mit Vadehav?



der er massevis af opgaver om fugle på Mit Vadehav?



du kan finde inspiration til vinterferien på
VisitWestdemark, VisitRibeEsbjerg, VisitFanø og VisitRømø-Tønder?



alle vores partnere står klar med spændende ture og oplevelser i
vinterferien?

Fotos: Sort sol: Torben Andersen, Sekretariatsleder i Højer: Ulrik Pedersen, Turist samler havfald:
Naturcenter Tønnisgård, Sort sol: Torben Andersen, Havørn: Fanø Natur, Skarv: John Frikke,
Strandrugende terne: Jan Tandrup, Partner #5: Klægager, Partner #6: Ribe Byferie Resort, Ederfugle:
John Frikke

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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