Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Forestil dig at solens stråler bryder igennem en mørk, lavthængende sky,
sølvhejrerne er netop landet tæt på Rømø-dæmningen og regnspovene tripper
rundt på vaden, mens de spejler sig i vandet. Pludselig kommer en flok ryler
flyvende lavt hen over spovene, som uforstyrrede spiser videre. Spejlingerne af
rylerne og spovene bliver et virvar af fugle og spejlinger. Sådanne morgener
har vi mange af i sekretariatet - og det er de oplevelser vi så gerne vil dele med
dem som inden længe kommer til Vadehavet for at se på trækfugle. For marts
er trækfuglenes måned og også temaet for månedens instagram-konkurrence.

Vi håber også at møde dig ved Vadehavet, men inden vi ses, vil vi i denne
nyhedsmail fortælle hvad der er sket siden sidst og hvad du kan opleve inden
længe. Med ønsket om rigtig god læselyst og en fantastisk weekend ved
Vadehavet. De bedste hilsner fra sekretariatet.

Der blev vendt op og ned på Vadehavet
Fredag den 29. februar var omkring 120 videbegærlige deltagere mødt op på
Syddansk Universitet i Esbjerg, for at få vendt Vadehavet op og ned sammen
med dygtige forskere. Forskerne præsenterede resultater og konklusioner fra
deres forskning i emner med tilknytning til Vadehavet. Og som du kan se på
Janne Liburds præsentation, nærer forskerne stor kærlighed til Vadehavet.
Og tilhørerne havde virkelig mulighed for at blive klogere, for de blev
præsenteret for ikke færre end 13 aktuelle indlæg inden for en bred vifte af fag
og emner – blandt andet studier af marsvin og sæler, invasive klippekrabber fra

Asien, klæggravenes værdi for fuglene, studier af bebyggelsen i
vadehavsområdet fra jernalder til nutid til forskning, plastikforurening i havene,
aktuelle ynglefugletal og nyeste trends inden for bæredygtig turisme. Hvis du
ikke var med, kan du læse resuméer af forskernes oplæg på vores hjemmeside.

Inspiration til hollandske kolleger
Vadehavet strækker sig fra Blåvandshuk i Danmark, gennem Tyskland til Den
Helder i Holland. Denne strækning er ikke kun Vadehav, men har også den
fornemme status af Verdensarv.
I sidste uge var vores hollandske kolleger på besøg på Vadehavscentret, for at
blive inspirerede til når de skal bygge deres Verdensarvs-besøgscenter. Det
trilaterale Vadehavs- og verdensarvssamarbejde er en rigtig stor og vigtig del af
arbejdet i Nationalpark Vadehavet og vi glæder os over, at vi kan være med til
at inspirere vores hollandske kolleger.

Fejring af Nationalpardagen
Vi fejrer ikke kun vores 10-års fødselsdag i år. Vi fejrer også den Europæiske
Nationalparkdag, som i år ligger på den 24. maj. Der er igen i år mulighed for at
søge om tilskud til fejring af Nationalparkdagen. Har du lyst til at søge om
tilskud til et arrangement som ikke er kommercielt og har relation til
Nationalpark Vadehavet? Så kan du gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan
læse mere om hvordan du søger.
Hvis du vil vide mere om den Europæiske Nationalparkdag, kan du læse på
Europarcs hjemmeside.

Vadehavslejrskolen
PORTRÆT AF EN PARTNER #9
Vadehavslejrskolen har til huse lige op ad Nationalparken Vadehavet. Her, lige
ved Emmerlev Klev, kan gæsterne få naturoplevelser, biologi, geografi, historie,
og dette kan opleves lige uden for døren her på.
Vores skønne natur, marsken, Vadehavet bør indgå for at gøre oplevelsen
total. Kort sagt: Vadehavslejrskolen er “et åndehul ved vadehav og marsk”, som
skal opleves.
Vadehavslejrskolen takker for det super gode samarbejde med nationalparken
og ønsker et stort tillykke med 10 års fødselsdagen 16. oktober 2020.

Dansommer
PORTRÆT AF EN PARTNER #10
dansommer har udlejet sommerhuse i Danmark siden 1976. I finder alt fra
klassiske danske sommerhuse, hvor hygge og nærvær er i centrum, til store,
moderne sommerhuse med plads til flere familier og alle tænkelige faciliteter.
Når I lejer sommerhus i Danmark, venter der mange gode og spændende
ferieoplevelser. Den lange kyststrækning og de mange gode strande lokker
med dejlige gåture hele året, dage med rendyrket afslapning i solen samt sjove
timer på jagt efter rav, smukke sten og andre skatte fra havet.
Drømmer I om ikoniske naturoplevelser? Så besøg Nationalpark Vadehavet,
som fylder 10 år 16.10.2020. dansommer ønsker nationalparken et kæmpe
stort tillykke.

Vidste du at:


vi i marts fortsætter vores instagramkonkurrence - nu med #forårsfjer?



vores partnere har lagt de første "sort sol"-ture i kalenderen?



Sydvestjyske Museer gennemgår gamle Esbjerg-værksteder?



Fiskeri- og Søfartsmuseet har fået ny kulturhistorisk direktør?

Fotos: Rømø-dæmningen: Alette Houman, Forskningsdag: John Frikke, Hollandsk besøg: Wadden Sea
World Heritage Site, Nationalparkdag: Myrthuegård, Vadehavslejrskolen: Vadehavslejrskolen,
Dansommer: Dansommer, Præstekrave: Thorkil Brandt

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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