Kære læser af
Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail
Det er næsten som i sangen "En lærke letted og tusind fulgte" - hvor der
synges "og det var forår og Danmark frit". Vi er blevet lidt mere "fri" i Danmark i
denne uge. Helt frit er det nu ikke, men "luften er et væld af sang". For 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. Så
skal du på tur ved Vadehavet, er Rømødæmningen et oplagt sted at se efter
islandske ryler, som danner smukke formationer hen over vaden. Denne
smukke dans kaldes "hvid sol" og kan ses i DRs Vilde Vidunderlige Danmark.

Vadehavet er indbefattet af skønhed i vores øjne. Og den skønhed vil vi gerne
bevare og formidle til dig, blandet andet gennem denne nyhedsmail. Vi vil
ønske dig rigtig god læselyst og god fornøjelse ved det smukke vadehav med
søde ord fra en norsk facebook-følger: "❤️...det er verdens beste
rekreasjonsområde,kropp og sjel blir i total balanse der🌷". De bedste hilsner
fra sekretariatet.

Bestyrelsen mødtes virtuelt
Denne uges bestyrelsesmøde blev, som mange andre møder i denne tid,
afholdt virtuelt. Selvom vi måske kunne have overholdt afstandskravet ved at
mødes i det fri, som vi gjorde under sidste års studietur til Mandø, så ville vi
have været flere end 10 personer. For mødet blev afholdt med en næsten
fuldtallig bestyrelse. Selvom det var en ny måde at holde møde på, og
teknikken drillede lidt, var det et meget effektivt og konstruktivt møde med
mange gode drøftelser.
På mødet besluttede bestyrelsen, at der skal afsættes flere midler til
naturprojekter, blandt andet prædationsprojektet og naturvenlig landbrugsdrift i

marsken. Det var også en enig bestyrelse, der besluttede, at de ønsker at
gennemføre 10-års fejringen i oktober. Vi naturligvis har en mindre plan B, hvis
Corona-situationen ikke er ændret til den tid. Men det håber vi naturligvis den
er, så vi sammen kan fejre nationalparkens 10-års dag.

Vilde vidunderlige Vadehav
Danmarks Radio fortsætter deres fantastiske serie med Vilde vidunderlige
Danmark. Og i hver udsendelse er der arter, som vi også har ved Vadehavet. I
udsendelsen "Det åbne land" fik vi et indblik i ensianblåfuglens liv. Denne lille
fine sommerfugl er en af de arter, som både Nationalpark Vadehavet og
Nationalpark Thy gør en særlig indsats for. Vi har blandt andet haft et
forskningsprojekt, hvor Københavns Universitet har arbejdet på at kortlægge og
vurdere bestanden af ensianblåfuglen i Vadehavsområdet. Du kan se en fin film
om projektet på vores YouTube kanal. Og husk, at du stadig kan nå at se alle
afsnit af DRs Vilde vidunderlige Danmark. Hvis du er heldig, kan du selv få
ensianblåfuglen at se, blandt andet på Fanø og ved Marbæk. Spørg de lokale
naturvejledere, som helt sikkert kan hjælpe dig med at få en fantastisk
naturoplevelse.

Det blomstrer med gode idéer
Det er ikke kun det gamle æbletræ udenfor Tønnisgård, der blomstrer. Det
blomstrer også med gode idéer. Nationalparkens tilskudspulje var åben fra
januar til marts. I den periode modtog vi ni ansøgninger om tilskud, heraf trak to
deres ansøgning tilbage, grundet corona-situationen. Sekretariatet og rådets
formandsskab vurderede de syv ansøgninger og kom frem til, at fem kunne få
tilsagn om støtte.
Støttebevillingerne gik til spændende formål, såsom andet etablering af en sø
for at forbedre biodiversiteten ved FDF Mellerupcentret, svømmeveste til
Myrthue, så de kan introducere børnene for historiske fisketraditioner,
sansemateriale til unge med funktionsnedsættelser til RABU, styrkelse af
partnerskabskredsen på Fanø360 og tiltag som værner om ynglefuglene ved
Fugleværnsfondens arealer ved Stomengene på Rømø. Du kan læse mere
om tilskudspuljen på vores hjemmeside og bruge den næste tid til at se, om du
også har en blomstrende idé til os.

Bliv klogere på
stormfloder
Stormfloder har præget området
gennem tiderne og Lisbeth Bunde
fra Mandø Museum fortæller i
en video om Mandøs betagende og
barske historie, som giver en
forståelse af hvordan ø-livet har
været tidligere og er nu for øens
godt 30 beboere. Der er ingen tvivl
om, at naturen præger ø-boernes liv.
Du kan læse mere om
stormflodssøjlen på Mandø
på MitVadehav og på vores egen
hjemmeside kan du læse mere om
stormfloder og finde en oversigt over
stormflodssøjler i hele området.

Myrthue - Natur, kultur & læring
PORTRÆT AF EN PARTNER #19
MYRTHUE tilbyder natur-, kultur- og scienceformidling til dagtilbud og skoler i
Esbjerg Kommune samt til andre målgrupper; bl.a. arrangementer og guidede
ture, høstmarked, personalearrangementer, foredrag og Nationalpark/Marbækdagen.
MYRTHUE arbejder med projektledelse, kompetenceudvikling og
efteruddannelse af lærere, pædagoger, naturvejledere, formidlere og
studerende. MYRTHUE står for projektledelsen af mitvadehav.dk og ude.nu.
MYRTHUEs aktiviteter er fordelt på 13 lokaliteter, hvoraf der er særlig fokus på
Vadehavet på Havneskole, ved Digehytten og ikke mindst den kommende
”port” Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård.
I år er vi naturligvis også med til at fejre nationalparkens 10 års
fødselsdag. Følg MYRTHUE på Facebook og Instagram.

Design Gitta Foldberg
PORTRÆT AF EN PARTNER #20
Som designer bosiddende på Fanø, midt i Nationalpark Vadehavet, er det mig
en daglig glæde at være i den storslåede natur og kultur omkring mig. Her
finder jeg inspiration til mine historiske designs af unikke print til interiør,
fashion og smykker, som udstilles og sælges i min butik Design Gitta
Foldberg på Fanø samt på messer i ind- og udland.
Jeg bringer fortiden op i nutiden for fremtiden med designs, som kan udspringe
af fuglenes formationer på himmelen, havets opskyl og Vadehavets unikke flora
og fauna. Hvilket skatkammer og hvilken rigdom at bo midt i Nationalpark
Vadehavet med dets naturlige foranderlighed og skønhed.
Vi ønsker Nationalpark Vadehavet tillykke med 10-års fødselsdagen 16.
oktober 2020.

Vidste du at:








der i 2021 afholdes
det 15. Internationale
Videnskabelige
Vadehavssymposium?
du kan lære en masse
om muslinger på MitVadehav.dk?
grave fra 7-800 tallet er fundet i
Ribe?
Naturmødet 2020 afholdes virtuelt
fra den 15. maj?
vi har udgivet en folder i anledning
af 10-års fejringen?
der er kommet NAKUWA plakater
om bygningsarv og kulturlandskab?
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Vores partnere kan downloade frie fotos, film og tekster på Skyfish.
Mangler du et login, så kontakt os.
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