
Nyt fra nationalparken

Kære læser
Vejret har virkelig vist sig fra den dramatiske side på det sidste. Mørke skyer har hængt lavt
over Vadehavet og har sendt lyn ned over området, så både hav og byer blev lyst op. Og
selv om det har været dramatisk, har det også været smukt.
 
I denne nyhedsmail kommer vi netop omkring den mørke himmel og vejret, men også
omkring de steder, hvor vi byder velkommen, og steder, hvor visse arter er knap så
velkomne. 
 
Med ønsket om en fantastisk pinseweekend ved Vadehavet med massevis af spændende
oplevelser - de bedste hilsner fra sekretariatet.
  

Pas på sultne havørne
Det er ganske vist... vores kollega Jens spottede forleden en
havørn, der havde kastet sig over et større måltid - nemlig en
græssende ko! 
 
Nej ok, det er måske ikke helt rigtigt. Men hele sekretariatet
grinte højlydt, da de så Jens' sjove foto af en havørn på en pæl i
Tøndermarsken, for det ser faktisk ud, som om den sidder på
koens hoved.
 
Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, hvis imponerende
vingefang på op til 245 cm har givet den tilnavnet "den flyvende
dør". Dens teknik, når den jager svømmende fugle, er også

http://visitfanoe.dk/da/home/
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430


bemærkelsesværdig. Den flyver nemlig gentagne gange ned over
fuglen, som bliver nødt til at dykke for ikke at blive "nappet", og
dermed udmattes den og bliver til sidst et let offer.
 

Velkomststed tager form
Ved Kammerslusen er den gamle garage ved
Slusemesterboligen ved at blive ændret til et fint lille
madpakkehus, hvori der skal være formidling om
nationalparken. Stedet er en del af vores projekt "Velkommen
til Nationalpark Vadehavet" og bygningen bliver nærmest som
ny med mulighed for at trække indendørs, hvis vejret viser sig
fra den mere trælse side. Der bliver mulighed for at spise
både ude og inde, da der bliver sat bord/bænkesæt begge
steder. Tæt på madpakkehuset er der spændende oplevelser
- både Kammerslusen med skibe, der sluses ind og ud,
klæggrave med et rigt fugleliv og Restaurant Kammerslusen,
som netop er blevet nabo til en autocamperplads.
 
Så selv om det lige nu ikke syner af så meget, så kan vi love,
at den gamle garage bliver et rigtig fint udflugtsmål, når vi
inden længe kan slå dørene op og byde "Velkommen til
Nationalpark Vadehavet".
 

https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430
https://www.danhostel-ribe.dk/sites/default/files/pdf/Kammerslusen_A2skilte_WEB.pdf
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/velkommen-til-nationalpark-vadehavet/
https://historiskatlas.dk/Siltoft_Gr�nse_(3966)


Lige på grænsen
Også renoveringen af det gamle grænsevogterhus i Siltoft er godt i gang. Det lille hus er fra
1956 og ligger, ret naturligt, på grænsen mellem Danmark og Tyskland - ved den vestligste
grænseovergang på Siltoftvej. Huset er ved at få nye vinduer, tag og døre, og efter planen
skal huset i løbet af sommeren åbnes for publikum. Grænsevogterhuset, som også er en del
af "Velkommen til Nationalpark Vadehavet", bliver også indrettet til madpakkehus med
formidling, toilet og vandpost. Det bliver et rigtig dejligt sted at nyde madpakken efter en
skøn dag ved Saltvandssøen ved Margrethekog, som er et meget yndet sted for træk- og
standfugle. Margrethekog er blandt andet kendt for de store flokke af bramgæs der samles
her, der er set op til 60.000 på én dag, og lige nu kan man også se mange ynglefugle som
klyder, fjordterner og viber.
 
Grænsevogterhuset ligger på Marskstien på strækningen mellem Højer og Rudbøl og er et
oplagt stop på denne rute. 
 

Vadehavet på Vadehavet med vejret
Onsdag 12. maj stævnede nationalparkskibet "Vadehavet" ud fra Kammerslusen med TV2
Vejret ombord. TV2 optog undervejs og optagelserne blev brugt i vejrudsigten, i forbindelse
med, at der mandag den 17. maj blev sendt fra Vadehavet i "Go' morgen Danmark" som
optakt til det store "Danmark Redder Jord"-show på TV2 den 23. maj. Under udsendelsen i
"Go' morgen Danmark" fortalte medarbejdere fra Myrthue og Vadehavscentret om området. 
 
TV2 sejlede med og på Vadehavet, hvor de så fugle, sæler og fik viden om livet i Vadehavet.
De blev kyndigt guidet af de frivillige på skibet, Chris, Steffen og Kristian, samt John fra
sekretariatet. Så selv om vejret ikke helt var med os, så fik TV2 Vejret en rigtig fin tur og en
masse viden. 
 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/margrethe-kog
https://toendermarsken.dk/marskstien/kort/
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/nationalparkskibet/
https://danmarkredderjord.dk/?fbclid=IwAR14tHBMfCZInnC2u08_Y0H1mFc55eewH8CLWSb4648WXjFCVGJ7UVSoKZM
http://myrthue.esbjergkommune.dk/forside.aspx
https://www.vadehavscentret.dk/forside


Nye stjerner er "født"
Der er mørkt på Mandø - buldermørkt. Og mørket er faktisk et særsyn, som Mandø gerne vil
vise frem. Det gøres bedst af formidlere, som er godt inde i øens natur og astronomien. Så
Esbjerg Kommune har i forbindelse med Dark Sky-projektet udpeget otte særlige
stjerneguider, som skal vise gæsterne rundt i Mandøs mørke, fortælle om øens historie og
udpege stjernebilleder og galakser fra det særligt udpegede stjerneområde sydligst i
Mandø by. Guiderne bliver i øvrigt en del af vores partnerprogram.
 
Denne uddannelse har krævet undervisere, som har helt særligt indblik i astronomi og
Mandøs natur. Så Ole J. Knudsen fra Institut for Astronomi ved Aarhus Univdersitet og John
Frikke fra nationalparksekretariatet har i foråret uddannet de nye stjerneguider, som blandt
andet er lokale fra Mandø og naturvejledere fra Vadehavscentret. Vi glæder os så meget til,
at de nye guider kan give gæsterne på Mandø en mørk oplevelse...
 

https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/dark-sky/
https://darkskyparkmand�.dk/darkskyparkmandoe
https://www.youtube.com/watch?v=RXk4wWdq8HM


Det er da lidt vildt...
En ny fugleart blev for nylig fundet på Fanø. Kim Fischer, som er frivillig hos nationalparken,
spottede for første gang tre stylteløbere på øen. Stylteløberen er meget almindelig i det
sydlige Europa, men slet ikke i Danmark. Den har ynglet på Sjælland, men aldrig ved
Vadehavet, så man kan undre sig over, hvorfor den lige har valgt Fanø.
 
Forklaringen kan være, at fuglene nogle steder på øen kan finde en biotop, som lige passer
den. F.eks. en lavvandet sø, hvor græsset er græsset godt ned og derfor ganske kort. En
sådan sø findes på Grønningen. Det var også her langnæbbet sneppeklire blev fundet for et
par uger siden. Du kan se en video af fuglen via dette link, hvor du virkelig får syn for sagen,
hvorfor det hedder en stylteløber!
 
Fuglene er nøje blevet betragtet gennem store teleskoper. Gæsterne holdt sig på toppen af
de høje klitter ved Grønningens kant, da det er det tætteste, man kan komme på, hvis
fuglene skal gå uforstyrret og finde føde og beslutte, om det er her de skal være, eller om
de skal flyve tilbage mod syd. Tak til Fanø Natur for foto og information.
  

Her er rovdyr ikke velkomne
Den 10. maj fik nationalparkens "fuglefolk" opsat 1300 meter rævesikkert, strømførende
hegn på Lakolk Strand på Rømø. Det er et af de rigtig gode områder for sjældne, ynglende
strandfugle som dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Så pas på hegnet, når du færdes
derude.
 
Der var som altid tale om godt teamwork, hvor Nationalpark Vadehavet og Naturstyrelsen fik
god hjælp af frivillige fuglefolk, som brugte dagen på at gøre området til et sikkert
yngleområde for de truede strandfugle. Vi håber, at hegningen vil være med til, at endnu
flere fugleunger kommer på vingerne i år og vil gerne takke de frivillige for et fantastisk
arbejde og en stor indsats.
 

https://youtu.be/RXk4wWdq8HM
https://issuu.com/nationalpark_vadehavet/docs/vadehavet-ynglefugle-folder-f3-tryk
https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/projekter/kystfugle-forvaltning


Det sker i Nationalpark Vadehavet
Det kan du opleve:

20. maj - og på alle åbningsdage kan du besøge vores fantastiske kulturinstitutioner
26. maj - Borgermøde på Brøns Kro om etablering af en vandrerute ved Astrup Engsø
og Kildebjerg Sø - Kontakt Grethe Bruntse grbr5@toender.dk 7492 9197 for
tilmelding.
30. maj - Nationalparkdag med Vidunderlige vandringer med Naturcenter Tønnisgård
og Oplevelser ved Vadehavet og i Tøndermarsken med Museum Sønderjylland

Guidede ture og arrangementer i de kommende måneder kan du blandt andet finde på
vores hjemmeside.
 

Vidste du at:

http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.facebook.com/Vadehavskysten/photos/a.880960418609688/4034045206634511/
mailto:grbr5@toender.dk/7492
https://www.facebook.com/events/147382977348051
https://msj.dk/aktiviteter/nationalparkdag/
http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nationalpark/version-nationalparkvadehavet?MarkType=nationalparkvadehavet&Area=&periode
https://www.vadehavskysten.dk/ribe-esbjerg-fanoe/ribe-esbjerg-fanoe/hjerting-strand-strandliv-ved-esbjerg-gdk632879


vi har fået tre nye medlemmer i rådet - et fra LAG Fanø/Varde og to fra Rømø?
Danhostel Ribe også har hotelværelser med smukke vadehavsfotos?
Vadehavscentret er kåret til Europas mest bæredygtige museum?
Realdania By & Byg Klubben tilbyder 6 sommerdage ved Vadehavet?
du kan melde spændende og mystiske fund ind på Beacch Explorer?
strandtudsens kvækken kan høres mere end 1 km væk?
urfirmaet "Oris" har fremstillet et dykkerur, der fejrer Vadehavet og beskytter
Verdensarven? 
"Oris" støtter med uret projekter der skal bekæmpe marint affald i Vadehavet og den
internationale Vadehavsskole IWSS.
du nu kan støde på FN’s Verdensmålssymboler på Mit Vadehav?

Nationalpark Vadehavet og Mit Vadehav bakker op om arbejdet med FN’s Verdensmål, hvad
end det foregår i dagtilbud, skoler eller på ungdomsuddannelser. Derfor vil du løbende
fremover finde udvalgte verdensmålssymboler på flere og flere opgaver på Mit Vadehav. Du
kan finde frem til opgaverne ved at søge på FN’s Verdensmål under Emneområde i
søgefilteret.
 

 Fotos: Lyn over Sønderho: Iben Holm Kongsbak; Havørn & Co: Jens L. Hansen; Garage ved Slusemesterboligen:
Steen Gelsing; Siltoft: Ulrik Pedersen; Nationalparkskibet: Lars Knudsen; Dark Sky: Lars Roed; Hegning Lakolk: John

Frikke; Det sker i Nationalparken: Steffen Steffensen; Vidste du at: Xenia Salomonsen
 

        

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

https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/organisation/
https://www.youtube.com/watch?v=FRHePUq0dzU
https://ugeavisen.dk/ribe/artikel/ledere-gr�d-efter-fornem-h�der-vadehavscentret-k�ret-til-europas-mest-b�redygtige-museum?fbclid=IwAR23OmBDXt2ZkYENwvwjn7u2vuMj46xHVz6U9rOzSt0qvMcFaQRxUsLnbZc
https://www.realdaniabyogbygklubben.dk/arrangementer/20210625/2943/2944
https://www.beachexplorer.org/dk/
https://www.youtube.com/watch?v=jm7siF9Z2rw
https://www.oris.ch/en/watch/oris-dat-watt-limited-edition/01-761-7765-4185-set
http://www.iwss.org/
https://www.mitvadehav.dk/grundskole#/#text=fn's verdensm%C3%A5l&pager=0:14
https://www.mitvadehav.dk/grundskole#/#text=fn's verdensm%C3%A5l&pager=0:14
https://www.instagram.com/nationalparkvadehavet
https://www.youtube.com/user/NPVadehavet
https://www.facebook.com/Vadehavet
https://nationalparkvadehavet.dk/om-nationalpark-vadehavet/
https://ux-vh.danmarksnationalparker.dk/not_available_in_archive/
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