
Toppede lappedykkere på vinterophold
Fra fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge er der 
en fantastisk udsigt over Øresund. Mellem Hven 
og Sjælland ligger der efterår og vinter mange 
toppede lappedykkere. Fuglene ligger ofte i små 
flokke et godt stykke til havs. Når frosten får 
søerne i Nordsjælland til at fryse til is kan der 
ligge over 1000 lappedykkere i området.
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Naturreservatet Nivå Bugt 
Strandenge
Den lavvandede Nivå Bugt og de  
smalle strandenge er et af de få  
områder langs Øresundskysten, hvor  
vadefugle og andre vandfugle har 
mulighed for at raste og fouragere.  
Området blev fredet i 1950. I 2008 indgik Fugle-
værnsfonden en aftale med Den Hageske Stiftelse, 
som ejer 8 hektar af strandengen, om at stå for selve 
driften af området. Hensigten med aftalen er gennem 
fuglevenlig pleje at gøre området endnu mere attrak-
tivt for fuglene og samtidig sikre befolkningen flere 
og bedre fugleoplevelser.
 Strandengene ved Nivå Bugt udgør året rundt  
en vigtig rasteplads for tusinder af fugle, der enten 
overvintrer eller er på vej nord- eller sydpå. Vade-
fugle og andefugle bruger Nivå Bugt til at “tanke op” 
på deres lange vej til og fra yngleområderne, og det 
er derfor vigtigt, at de har fred og ro til at søge føde. 
Gå derfor ikke ud på tangen, da fuglene let skræm-
mes og må bruge unødvendig energi på at finde føde 
og hvile andetsteds. Din hund er velkommen, men 
husk at holde den i snor. God tur!

At komme dertil:
Tog til Nivå Station; herfra er der ca. 1,5 km 
til fods – en pragtfuld gåtur via parken ved 
Nivågaard og til Strandvejen. Der er parke-
ringsmulighed i vejkanten ved Strandvejen.

Adresse:
Strandvejen, 2990 Nivå  
N: 6203384 E: 719806 (UTM 32 ETRS89) Te
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Vesterbrogade 138‑140
1620 København V
Tlf. 3328 3839, E‑mail: fvf@dof.dk
www.fugleværnsfonden.dk
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Efterårsgæster på rastepladsen
Ved Nivå Bugt kan man efteråret igennem opleve mange 
rastende fuglearter langs de uforstyrrede dele af kyst-
strækningen. Det gælder dels vadefugle, som er på vej 
sydpå for vinteren, dels andefugle, måger og skarver, som 
i varierende antal holder til ved tangen året rundt. Vade-
fuglenes farver falmer, når de fælder den smukke sommer-
dragt, men det er stadigvæk en fornøjelse at iagttage de 
langbenede fugle i vandkanten. I løbet af efteråret og vin-
teren kan man ved solnedgang opleve helt op til 100 dob-
beltbekkasiner søge ned i vådområdet omkring Tangen. 
Undertiden er der også flere enkeltbekkasiner i blandt.

Lille kobbersneppe  Stenvender  Islandsk ryle  Odinshane  Krumnæbbet ryle  Almindelig ryle  Stor præstekrave
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Ringovnen

Fugletårn

Næsten 12.000 km non-stop!
Ved Nivå Bugt kan man i løbet af sensommeren 
og efteråret se små flokke af lille kobbersneppe 
raste på det lave vand ud for fugletårnet. Lille 
kobbersneppe er den fugl der har det længste 
kendte træk uden mellemlandinger. I 2007 var 
en satellitmærket hun ni dage om at flyve hele 
11680 km fra Alaska til New Zealand. Vel og 
mærke non-stop uden mellemlandinger – altså 
dag og nat i ni dage!

En træk-sommerfugl
Den smukke sommerfugl, admiralen, kan i 
august og september ofte ses siddende og suge 
nektar fra planten hjortetrøst langs stien ud til 
fugletårnet. Inde i Nivå by vimser de rundt og 
suger saft fra nedfalds æblerne. Saften er vigtig 
for admiralen, for den har brug for brændstof 
til den lange rejse på op til 2000 km! Sukker-
stofferne i saften omdannes til fedt, som igen 
omdannes til flyveenergi under selve rejsen.

Strålende strandasters
Fra juli til september (i milde efterår helt til 
december) lyser den smukke strandasters op 
langs stien ud til fugletårnet og helt ud på 
 Tangen. Strandasters kan vokse i meget salt 
miljø. Planten oplagrer det salt, den har suget 
op sammen med vandet, i de tykke blade. Først 
i de nederste blade, som bliver røde og falder af 
når de er fyldt op med salt.

Rovfugletræk
Så går det den anden vej! Både 
forår og efterår kan man ved Nivå 
Bugt opleve et flot rovfugletræk. 
Faktisk starter det allerede sidst i 
august når hvepsevågerne  begynder 
at drage sydpå. I  september følger 
fiskeørne, musvåger, spurvehøge, 
glenter med flere efter.

Fiskeørn
Forår og efterår trækker fiskeørnen langs Øresunds 
kyst, og Nivå Bugts lave vand er et fremragende 
sted at gøre et kort ophold for at “tanke op” til den 
videre tur.

Stillits
Hold godt øje med de tørre 
frøstande af planten burre, som står 
i en tæt klynge til venstre for stien 
lige før fugletårnet. Om efteråret 
ses ofte mange stillits i planterne 
hvor de nyder godt af de mange 
modne frugter. Har man hund 
 kender man med garanti de modne 
frugter, som hægter sig godt fast 
i dyrets pels. På den måde bliver 
frugterne spredt vidt omkring.
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Tegning: Carl Christian Tofte og Seppo Leinonen. Tekst: Allan Gudio Nielsen

107300_nivaa-efteraar_inder_.indd   1 24-01-2018   11:34:41

creo



	107300_nivaa-efteraar_p1
	107300_nivaa-efteraar_p2
	107300_nivaa-efteraar_p3

