Nyt fra nationalparken

Kære læser
Det lille lam ved Kammerslusen strækker sig. Benene er nok blevet lidt stive i det kolde
forårsvejr. Og lammet er helt sikkert ikke alene om at blive lidt stivbenet og overrasket over
det pludselige vejrskift i påsken. Vi var vist mange, der måtte kigge en ekstra gang, da vi
vågnede op til sne anden påskedag efter flere dage med sol og varme.
På trods af vejret kan vi se, blandt andet på instagram, at mange har været ude og nyde
Vadehavet, østers, sort sol og alle de andre fine oplevelser, området byder på hen over
påsken. Vi håber, at du også kom lidt ud. Indtil du skal derud igen, kan du læne dig tilbage
og læse lidt om, hvad der er sket, siden vi gik på påskeferie, og hvad du kan opleve i de
kommende uger.
Med ønsket om en ny fantastisk weekend med mange spændende oplevelser ved
Vadehavet - de bedste hilsner fra sekretariatet.

Mange vil være med til at udvikle området
Der er mange i vadehavsområdet, som gerne vil bidrage til udviklingen af Nationalpark
Vadehavet. Det kunne vi se, da vi modtog hele 20 spændende ansøgninger om støtte til
lokale projekter og arrangementer fra vores tilskudspulje på i alt 75.000 kr., som
nationalparkens bestyrelse har afsat til formålet.
Midlerne rakte til, at 11 ansøgere fik tilsagn om støtte. Du kan se, hvem der har fået tilskud
på vores hjemmeside.
Selv om det naturligvis er ærgerligt ikke at kunne imødekomme ellers fine ansøgninger, så
glæder vi os over, at så mange ønsker at være med til at forbedre naturen og muligheden
for at komme ud og opleve nationalparken.
Det er rigtig positivt, at mange lokale foreninger og aktører ønsker at bidrage til at gøre
Vadehavet kendt og tilgængeligt for såvel lokale som besøgende udefra.

Naturligvis ...
passer vi på naturen. Der sker rigtig meget derude lige nu. Vejret bliver lunere, og
sommeren nærmer sig. Og selv om det betyder, at vi inden længe må holde pause med at
spise østers, så betyder det også, at Vadehavet kan byde på massevis af andre
muligheder. I det samlede dansk-tysk-hollandske vadehav har vi lige nu besøg af millioner af
trækfugle, og de strandrugende fugle lægger snart deres første æg. Så vi skal naturligvis
huske at tage hensyn til dyre- og plantelivet. Find gode råd på vores hjemmeside til,
hvordan du bedst færdes i nationalparken, så alle får en god oplevelse.
Vi arbejder på mange spændende naturprojekter, så det er dejligt, at vi i denne uge kunne
sige velkommen til Xenia Salomonsen, som er vores nye naturkonsulent. Xenia
kommer blandt andet til at arbejde med opgaver inden for den marine natur, vandløb og
invasive arter.

Hovedet i Havet i Skolen
Vi har tidligere skrevet om projektet "Hovedet i havet" som vi og Mit Vadehav har et
samarbejde med. Vi skulle allerede have haft skoleelever med på sejlads på
Nationalparkskibet, hvor "Vadehavet" skulle bruges som undervisningsplatform. Det er
desværre blevet udskudt af corona, men undervisningsdagene er booket i kalenderen og vi
glæder os til at gennemføre sejladserne i sensommeren. Indtil vi selv kan komme ud med
elever, får de og deres lærere nu mulighed for at finde massevis af information på en ny
hjemmeside, som "Hovedet i havet" står bag - nemlig "Havet i Skolen".
Mange forskellige aktører i Danmark laver spændende materialer om livet i havet, blandt
andet Mit Vadehav, og det har "Havet i skolen" nu samlet på én hjemmeside, så man har
nem adgang til materialet, hvad enten man er elev eller lærer.
Havet og livet i havet kan virke svært tilgængeligt, og hjemmesidens mål er, at alt det gode
undervisningsmateriale, der er udbudt af Danmarks førende formidlings- og
undervisningsinstitutioner, skal gøre det lettere at dykke ned under havets overflade. Vi
håber, at hjemmesiden vil udbrede undervisningen om et af Danmarks vigtigste
økosystemer i de danske skoler - og ser frem til det fortsatte samarbejde.

Hvem har lavet det smukke mønster?
Der er ingen tvivl om, at det smukke mønster på vaden har fået fotografen, Alina
Claußen fra Multimar Wattforum (stort formidlingssted i Tönning i Slesvig-Holsten), til at
spærre øjnene op. Om hun også har gættet på, hvem der har lavet mønstret, eller om hun
med det samme vidste det, ved vi ikke. Men på vores tyske søsternationalparks Facebookside kom der mange gode bud på, hvad det kunne være.
Nogle foreslog, at det var lavet med sabler eller af skeænder eller måske orm? Det kunne
også være lavet af stampende måger eller ...? Svaret viste sig at være ret overraskende - og
ingen gættede rigtigt på Facebook.
Kan du gætte det? Eller har du brug for hjælp? Find svaret på Facebook eller under "Vidste
du at".

Det sker i Nationalpark Vadehavet
Der er flere arrangementer i Tøndermarskinitiativet i de kommende uger, blandt andet med
fokus på fødevarer. Herudover er der et webinar om Dark Sky, og på vores hjemmeside
finder du massevis af guidede ture og spændende arrangementer. Se bare her:
12. april - Netværksmøde i Tøndermarskinitiativet med fokus på distribution - tilmeld
dig her
16. april - Webinar Tøndermarskinitiativet - Vadehavet og Marskens spisekammer og
madkultur - tilmeld dig her
23. april - Dark Sky Webinar den 23. april - find programmet på vores hjemmeside
5. maj - Netværksmøde i Tøndermarskinitiativet med fokus på østers - tilmeld dig her
Guidede ture og arrangementer i de kommende måneder kan du blandt andet finde på
vores hjemmeside.

Vidste du at:
Fanø har 8 gode råd til en bæredygtig ferie, som kan bruges alle steder i
nationalparken?
du stadig kan nå at komme på en østerstur, inden vandtemperaturen stiger?
der er både ravslibning, vadeture, friluftsmad, sælture og meget mere i kalenderen?
40 % af danskerne har været mere ude i naturen under coronakrisen?
det er fouragerende gravænder, der har lavet mønstret på vaden?
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Nationalpark Vadehavet opbevarer din mailadresse til brug for udsendelse af nyhedsbrev
og den bliver hverken videregivet til andre eller brugt til andre formål.
Læs mere om Nationalparkens persondatapolitik · Klik her for at framelde dig

