
Vinterferie med PIP i...

FIND 
PIBEÆNDERNE 

VED NIVÅ BUGT 
STRANDENGE

Der er PIP i 
Nivå Bugt  
Strandenge

Denne flotte fyr hedder en 
isfugl, og hvis man er rigtig 

heldig, kan man se den flyve 
over vandet, på jagt efter små-

fisk.  Er den ikke bare fin?

Der er flere forskellige slags 
svaner ved Nivå Bugt Strandenge. 

Udover den almindelige knop-
svane er her også sangsvaner. Du 
kan kende sangsvanen på dens 
gule og sorte næb. Sangsvanen 

synger også højt, mens knopsva-
nen for det meste er helt stille.

WOW! Havørnen kommer 
nogle gange forbi Nivå Bugt Stran-

denge Den er Danmarks største 
rovfugl! Fra vingetip til vingetip kan 
havørnen blive hele 2,5 meter. Hvor 
langt er der mellem dine fingerspid-

ser, hvis du spreder armene ud?

Havørn og isfugl: Torben Andersen, sangsvane og pibeænder: John Larsen, knopsvane: Ulrik Bruun



Sæt en streg hver 
gang du ser en...

Solsort____

Måge____

Fiskehejre____

Ved Nivå Bugt Strandenge bor der pibeænder

Kender du pibeænderne? De er fine små ænder. Hannen har et 
rødbrunt hoved og en flot sort-hvid mønstret fjerdragt. Hunnen 
er brun i fjerdragten. De har samme størrelse som almindelige 
gråænder, men de er en lille smule mere buttede. Og så har de 
blå næb. Nogle gange skal man bruge en kikkert for at se pibe-
ænderne helt tæt på. 

Om sommeren bor pibeænderne længere mod nord, fx i Island 
eller det nordlige Norge. Om vinteren flyver de mod varmere 
himmelstrøg, og nogle gange lander de her i Danmark og bliver 
hen over vinteren. Der er nemlig varmere her og mere mad, de 
kan spise.

Pibeænderne siger en sjov lyd. De skråler et lyst hyi-huiuuu. Lyt 
godt efter. Måske kan du høre dem? Pibeænderne har faktisk 
fået sit navn på grund af deres specielle lyd. 

Når du kommer hjem kan du farvelægge pibeænderne.


