Velkommen til
naturreservatet

Naturreservatet Nivå Bugt
Strandenge

Fugletræk over Nivå

At komme dertil:

På dage, hvor vinden kommer fra sydlige til
nordvestlige retninger, kan man om foråret opleve et
spændende rovfugletræk ved Nivå. Mange forskellige
arter kan ses allerede fra marts, men musvågen er
foråret igennem den rovfugleart, man oftest oplever
på trækket. Musvågens fjerdragt varierer meget. De
fleste er brune med lys “borgmesterkæde”, men
der findes også helt lyse, såkaldte “Börringe-våger”,
som ved første øjekast godt kan ligne en fiskeørn.
Denne ses undertiden også blandt musvågerne som
på tegningen. Lidt nemmere er det med den røde
glente, som kendes på sin lange, kløftede hale.

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 parkeringsmulighed i vejkanten
ved Strandvejen.
Adresse: Strandvejen, 2990 Nivå
N: 6203384 E: 719806 (UTM 32 ETRS89)
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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 Fugleværnsfonden 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 attraktivt 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. Vadefugle
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 skræmmes 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!

Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138‑140, 1620 København V
Tlf. 3328 3839, E‑mail: fvf@dof.dk
www.fuglevaernsfonden.dk

Forår

og på stenmolen. I rørskoven synger rørspurven ofte fra toppen af et tagrør. Den
får i maj følgeskab af rørsangeren, hvis rede gøgen gerne placerer sine æg i. I
slåenkrattet mellem Strandvejen og fugletårnet holder en mængde småfugle til, bl.a.
tornsangeren. Dens korte og hurtige sangstrofe: “Vil I, vil I, vil I bare SE”, høres fra
maj og sommeren igennem.

Lige meget hvorhen man vender blikket, vil man om foråret altid kunne opleve
noget spændende ved Nivå Bugt Strandenge. Kikker man op, kan man i sidste
halvdel af marts og i starten af april opleve trækkende traner og skruer af musvåger
på deres træk nordover. Vender man blikket mod Øresunds blå, vil man næsten
med garanti kunne se og høre de særdeles højrøstede strandskader i det lave vand

Vil I, vil I, vil I bare SE

Endelig forår – det myldrer af liv
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Endelig forår – det myldrer af liv

Vil I, vil I, vil I bare SE

Lige meget hvorhen man vender blikket, vil man om foråret altid kunne opleve
noget spændende ved Nivå Bugt Strandenge. Kikker man op, kan man i sidste
halvdel af marts og i starten af april opleve trækkende traner og skruer af musvåger
på deres træk nordover. Vender man blikket mod Øresunds blå, vil man næsten
med garanti kunne se og høre de særdeles højrøstede strandskader i det lave vand

og på stenmolen. I rørskoven synger rørspurven ofte fra toppen af et tagrør. Den
får i maj følgeskab af rørsangeren, hvis rede gøgen gerne placerer sine æg i. I
slåenkrattet mellem Strandvejen og fugletårnet holder en mængde småfugle til, bl.a.
tornsangeren. Dens korte og hurtige sangstrofe: “Vil I, vil I, vil I bare SE”, høres fra
maj og sommeren igennem.

Rørsanger

Gøg

Blåmejse

Rørspurv

Vandrikse

Tornsanger

Gærdesanger

Løvsanger
79744_nivaa foraar_2010_2k.indd 1

27-05-2010 16:04:00

79744_nivaa foraar_2010_2k.indd 2

Kalveliljer på strandengen
Før i tiden blev alle planter med store,
smukke blomster kaldt “liljer”.
Således hed eng-kabbeleje tidligere
“kalvelilje” eller “kalveleger”, da
planten vokser, hvor kalve (og køer)
ofte græsser. Eng-kabbeleje er en
rigtig forårsbebuder, der allerede
står i fuld blomst sidst i april. Nyd de
mange smukke eng-kabbelejer langs
trampestien ved Nivåen.

Tranetræk
Sidst i marts høres de første trompeterende kald fra
nordtrækkende traner – nu er foråret for alvor på vej. Størst
chance har man på klare solrige dage med let til jævn vind
fra øst. Denne vejrtype kaldes “påskeøsten”, da den ofte kan
opleves ved påsketid. Det plejer at være bidende koldt, når
påskeøsten sætter ind, men når barometeret viser “tranevejr”,
er det med at komme ud og lytte efter tranernes trompeteren.
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Gryntefløjt i Øresund

Fuglesang i smukke rammer
Sidst på foråret blomstrer de mange rhododendroner i parken ved
Nivaagaards Malerisamling. Ikke kun omgivelserne er smukke, det er
fuglesangen også. En af de fugle, man oftest hører her, er munken,
hvis høje og klare toner allerede kan høres fra starten af april. Fuglen
har fået navn efter sin karakteristiske kalot. I yngletiden er hannens
kalot sort, mens hunner og ungfugle har rødbrun kalot.

Gøgespyt
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“Cikadehannerne er lykkelige, thi deres hunner er
stumme”. Det kan man læse i en gammel biologibog.
Og det er sandt – altså at hunnerne er stumme. Det
er kun hannerne, som kan frembringe lyd; de danske
cikader dog i et toneleje, vi ikke kan høre. Deres
nymfer gemmer sig i skumreder – såkaldt gøgespyt. I
området her ses ofte gøgespyt. Prøv forsigtigt at pille
en nymfe ud af dens rede – den har kønne øjne!

Gl. Strandve
j

Nivaagaards
Malerisamling

I løbet af foråret kan man tæt ved kysten opleve den toppede skalleslugers
specielle parringsspil. Her udfører hannerne en serie strække- og
bukkebevægelser, alt imens de udstøder nogle spøjse grynte- og fløjtelyde.
Når fuglene søger føde, kan man se dem svømme rundt med hovedet under
vandet for at spejde efter småfisk som hundestejler og kutlinger.

Reservatgrænse
Trampesti

1 KM

Engen er livsvigtig
Nyd de smukke kreaturer
på engene ved Nivå
Bugt. De sørger for kort
græs, kokasser og fugtige
lavninger, som er af
stor betydning for bl.a.
vibeungernes overlevelse.

Nivå Bugt Børnehave
I maj kan man i Nivå Bugten opleve de første ederfuglehunner med unger.
Hunnerne søger ofte hinandens selskab, og så sker det undertiden, at unger
bliver forbyttet. Der kan derfor være en temmelig skæv fordeling i antallet
af unger hos de forskellige hunner – nogle har måske to unger, andre op til
20. Undertiden slutter hunner, der har mistet deres egne æg eller unger, sig
til børnehaven. De fungerer nu som såkaldte “tanter”, der hjælper til med
at holde øje med potentielle fjender, bl.a. sultne sølvmåger.

