Fuglestudier er fascinerende – og nu kan du ansøge om en uddannelse til ”fugleguide“ i Nationalpark Vadehavet © Franke/LKN.SH

En uddannelse til fugleguide i Vadehavet
Lige uden for vores gadedør ligger der et enestående naturområde, UNESCO-Verdensarv
Vadehavet. Det præges af dynamiske processer og har international betydning som
omdrejningspunkt for de globale fugletræk. Men ikke kun i træktiden om foråret og
efteråret leverer Vadehavet næring og livsgrundlag for mange fuglearter. Derfor besøges
Nationalpark Vadehavet året rundt af fuglebegejstrede gæster.
Inden for rammerne af det dansk-tyske EU-projekt ”Bæredygtig natur- og kulturturisme i
UNESCO-Verdensarv Vadehav“ (NAKUWA) er det planen at uddanne fuglekyndige guider,
som kan være med til at gøre dette naturens skuespil tilgængeligt for feriegæster,
dagsgæster og områdets beboere. På uddannelsen som fugleguide lærer deltagerne i løbet
af et år, fordelt på seks weekend-kurser ikke kun fuglenes verden og landskabet i det dansknordfrisiske Vadehav nærmere at kende, men de får også mulighed for at fordybe sig i
didaktiske metoder i forbindelse med guidning. Endvidere får de vejledning i, hvordan man
udvikler og markedsfører tilbud til fugleinteresserede.
En af tidens klare trends ind for turisme handler om naturoplevelser. Stadig flere gæster vil
opleve Vadehavets særlige verden og er fascineret af de kæmpemæssige fuglesværme, som
man kan iagttage i området. Jo mere gæsterne lærer om Vadehavets fugle, fænomenet
fugletræk og Vadehavets betydning for fuglene, i jo højere grad vil de kunne forstå og støtte
beskyttelsen af naturen. De nye fugleguider kan og skal udvikle deres egne tilbud om
fugleoplevelser til interesserede grupper af gæster.
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Med uddannelsen kan man med egne fuglekigge-tilbud til turister markedsføre sig som
nationalpark-fugleguide. Lokale fugleguider har i øvrigt også mulighed for at blive
nationalparkpartner, og som nationalparkpartner drager man fordel af et stærkt netværk,
eksklusive kurser og muligheden for at få støtte til udviklingen af markedsføringen af egne
tilbud om fugleture. Og ikke mindst: Nationalpark-fugleguidernes tilbud markedsføres på
partnerprogrammets hjemmeside og i projektets egen NAKUWA-brochure over fugleture.
Bliv fugleguide! Bidrag herved til beskyttelsen af dette enestående naturområde, samtidig
med at fascinationen for fuglene i Vadehavet gives videre til andre!
Kursusindhold
•

Bestemmelse og iagttagelse af fugle i praksis

•

Fuglenes systematik, økologi, anatomi og biologi

•

Vadehavets betydning

•

Fugletræk, trækfugleforskning, overvågning

•

Naturbeskyttelse, fredede områder, rammer for god adfærd i naturen, konflikter,
forvaltning og lovgivning

•

Guidningsdidaktik

•

Udvikling og markedsføring af fuglekiggetilbud

•

Særlige forhold i den dansk-tyske grænseregion

Tid og sted
Videreuddannelsen til fugleguide i Vadehavet er fordelt på seks weekender over et år og
finder sted i den dansk-nordfrisiske grænseregion. Følgende tider og mødesteder er planlagt:
•

22.-23. september 2018: Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum, Tönning (D)

•

1.-2. december 2018: Hohenwarte, Højer (DK)

•

23.-24. februar 2019: Vadehavscentret, Vester Vedsted (DK)

•

13.-14. april 2019: Schutzstation Wattenmeer, Hallig Hooge (D)

•

25.-26. maj 2019: Naturcenter Tønnisgård, Rømø (DK)

•

10.-11. august 2019: Christian-Jensen-Kolleg, Breklum (D)

En detaljeret oversigtstabel med de enkelte seminarblokke og deres indhold findes bagerst i
dette dokument.
Kurset omfatter i alt 80 undervisningstimer og afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.
For at gennemføre kurset er deltagelse i 1. og 6. seminarblok obligatorisk. Man må højst
have fravær i én kursusblok, og indholdet af denne blok må man tilegne sig ved selvstudium.
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Sprog
Sproget på uddannelsen er som udgangspunkt tysk. Eftersom interessenter fra både
Tyskland og Danmark kan deltage, vil dele af undervisningen efter behov tillige kunne foregå
på engelsk.
Kursusmaterialet stilles til rådighed på både tysk og dansk.
Omkostninger
Deltagelse i undervisningen inkl. forplejning og kursusmateriale er gratis. Deltagerne
afholder selv omkostningerne til transport, overnatning og hovedmåltider.
Sammen med kursusmaterialet udsendes en liste med overnatningsmuligheder. Man bedes
selv booke de nødvendige overnatninger.
Hvem kan ansøge?
•

Personer, der bor eller arbejder i den dansk-nordfrisiske vadehavsregion.

•

Forhåndskendskab til ornitologi eller guidedidaktik er velkomment, men det er ikke
en forudsætning for deltagelse.

•

Almindeligt helbred og en vis ”terrængående mobilitet“ er forudsætninger, eftersom
udflugter i vadehavsregionen er en uomgængelig del af uddannelsen.

Hvordan kan man ansøge?
Ansøgningsmaterialet skal sendes pr. e-mail eller som brev senest 29. juli 2018 til:
Alina Claußen
Nationalparkverwaltung / Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz
Schleswig-Holstein, Schlossgarten 1, D-25832 Tönning
Telefon: 04861 616-39, E-mail: alina.claussen@lkn.landsh.de
Ansøgningsmaterialet omfatter:
Tilmeldingsblanket – udfyldt og underskrevet (se nedenfor).
1. En kort motivationsskrivelse, hvoraf det fremgår, hvorfor du gerne vil med på kurset, og

at du efter kurset har til hensigt at tilbyde fugleture til turister. De første ideer til dine
egne tilbud er velkomne – men ikke påkrævet.

Kontakt og spørgsmål
Alina Claußen, Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
Tlf: 0049 4861 616-39, E-Mail: alina.claussen@lkn.landsh.de
Yderligere information om NAKUWA-projektet på www.nakuwa.net og især om
arbejdspakken ”Birdwatching”: www.nakuwa.net/arbeitspaket-birdwatching-nakuwa
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Tilmeldingsblanket til uddannelsen til fugleguide i Vadehavet
Navn:

________________________________

Fornavn:

________________________________

Adresse:

________________________________

Telefonnummer:

________________________________

E-mail:

________________________________

Jeg har allerede følgende forudgående kendskab til at være guide:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jeg har allerede følgende ornitologiske kundskaber:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jeg har særlige ønsker til forplejningen:
 vegetarisk mad

 vegansk mad

 Jeg lider af fødevareallergi og den/disse er:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Med henblik på evt. samkørsel kan jeg stille en bil til rådighed:
 ja

 nej

Øvrige bemærkninger:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Jeg er indforstået med, at der i løbet af uddannelsesforløbet kan blive optaget fotos/film af
mig, som må anvendes i NAKUWA-projektpartnernes kommunikationsarbejde:
 ja

 nej

Underskrift og dato:___________________________________________________________
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Kursusoversigt NAKUWA:

Uddannelse til fugleguide i Vadehavet

(ret til ændringer undervejs forbeholdes)

Mødested
Ekskursionsområde

Kursusblok 1
22.-23. september 2018
Nationalpark-Zentrum
Multimar Wattforum,
Tönning (D)
Ejdermundingen

Kursusblok 2
1.-2. december 2018

Kursusblok 3
23.-24. februar 2019

Hohenwarte,
Højer (DK)

Vadehavscentret,
Vester Vedsted (DK)

Tøndermarsken

Mandø

Lørdag formiddag kl. 9.30 - 13.00
Optakt:
Velkomst
Indledning
Præsentationsrunde
Praktiske forhold
Spørgsmål

Ornitologi:
Hvad er en fugl?
Systematik
Anatomi og fysiologi
Økologi

Naturbeskyttelse:
Lovgivning, forvaltning, jagt
Kodex for opførsel i området
Didaktik for guider:
Hvad vil god guidning sige?
Målgruppeorientering
Guidning og ”storytelling“

Lørdag eftermiddag kl. 14.00 - 19.00
Indføring i
Indføring i emnerne
Fugleiagttagelse
Bestemmelse og iagttagelse af Fugletopografi
fugle
Fuglens forskellige dragter
Fuglestemmernes betydning

Fugleiagttagelse/ekskursion

Fugleiagttagelse
Ekskursion til Mandø med
praktiske øvelser i
bestemmelse af fugle og
guidning

Fugleiagttagelse/ekskursion
Lørdag aften kl. 19.30 - 21.30

Indføring i
Bestemmelseslitteratur og
’fugle-scenen’
Hjemmesider, apps m.v.

Præsentation af
hjemmeopgave ”fuglearter”

Præsentation af
hjemmeopgave ”fuglearter“

Søndag formiddag kl. 9.00 - 14.00
Vadehavets generelle
betydning

Vadehavets økologiske
betydning for fuglene

Valgfrit: Besøg i udstillingen
på Nationalpark-Zentrum
Multimar Wattforum

Evt. fugleiagttagelse
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Guidet tur i Vadehavscentret
med fokus på ornitologi og
didaktik
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Kursusoversigt NAKUWA: Uddannelse til fugleguide i Vadehavet
Kursusblok 4
13.-14. april 2019
Mødested
Ekskursionsområde

Kursusblok 5
25.-26. maj 2019

Kursusblok 6
10.-11. august 2019

Schutzstation Wattenmeer,
Hallig Hooge (D)

Naturcenter Tønnisgård,
Rømø (DK)

Christian Jensen Kolleg,
Breklum (D)

Hallig Hooge

Rømø

Hauke-Haien-Koog,
Neuer Osewoldter Koog

Lørdag formiddag kl. 9.30 - 13.00
Fugletrækkets betydning:
Trækfuglenes præstationer
Trækruter
Vadehavet som
omdrejningspunkt og globale
fugletræk

Produktudvikling og
markedsføring:
Hvordan udvikler og
markedsfører jeg med succes
et fuglekiggetilbud?
Erfaringsudveksling med
regionale turistfolk

Skriftlig test: viden
Praktisk test: Guidning

Lørdag eftermiddag kl. 14.00 - 19.00
Forskning i fugletræk:
Historie
Overvågning
Mærkning
Udvikling af bestande

Præsentation af
hjemmeopgave „målgrupper“

Iagttagelse af fugle og
overvågning af fugle

Iagttagelse af fugle og
forvaltning af ynglefugle

Fortsættelse af praktisk test

Lørdag aften kl. 19.30 - 21.30
Fjerbestemmelse:
At bestemme fjer og anvende
dem i guidningen

Basisviden om den dansktyske region:
Mennesker og fugle
Kultur, sprog og historie

Fordybelse i temaer efter eget
valg

Søndag formiddag kl. 9.00 - 14.00
Præsentation af
hjemmeopgave „målgrupper“
Forberedelse til prøver
Evt. fugleiagttagelse

Guidet tur i Naturcenter
Tønnisgård med fokus på
konflikter mellem turisme og
naturbeskyttelse
Muligheder for forvaltning

Afslutningsarrangement med
overrækkelse af kursusbeviser

Forberedelse til prøver

Ankomst til Schlüttsiel:
Kl. 17.45
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