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Danmark er et vigtigt knudepunkt på
trækvejene for millioner af svaner, gæs,
ænder og vadefugle. For at beskytte vandfuglene imod jagt og anden forstyrrelse
under deres ophold i Danmark er der
etableret et netværk af natur- og vildtreservater. Her har fuglene fred til at raste
og søge føde. En række reservater sikrer
også fugle og sæler fred i yngletiden.

Reservaterne får fuglene til at opholde sig
her i længere tid på deres vej syd- eller
nordpå. Jægere og andre naturinteresserede kan dermed glæde sig over bedre
muligheder for gode naturoplevelser.
Landskabet
Præstø Fjord afskæres fra Fakse Bugt af
halvøen Feddet. Feddet er opstået ved, at
flintesten, sand og grus fra Stevns Klint er
blevet aflejret som strandvolde.
De interessant områder i Præstø Fjord for
fuglene er de lavvandede områder, hvor
de kan søge føde. De findes fx. omkring
øen Maderne. Præstø Fjord har en varieret
bundvegetation, som hovedsagligt består
af vandaks og havgræs, men også af
kransnålalger, vandranunkel og vandpest.
Der findes også en del ålegræsbælter i
området.
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Særlig værdifuld natur
Danmark har udpeget dette vådområde
i henhold til Ramsar-konventionen.
Området er optaget på konventionens
liste pga. dets særlige betydning som
levested for vandfugle. Ramsar-arealet i
Danmark udgør 7.400 km².
Alle danske Ramsar-områder indgår i
Natura 2000, som er et netværk af
beskyttede naturområder i EU. En naturplan for området sikrer, at myndigheder
og lodsejere drager omsorg for områdets
naturtyper samt plante- og dyrearter.
Læs mere om Ramsar, Natura 2000 og
vildtreservater på www.naturstyrelsen.dk
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Færdsel forbudt fra
1. april til 15. juli

Jagt forbudt

Jagt på vandfugle
forbudt

Jagt forbudt
Motordrevet sejlads med
mere end 6 knob forbudt
Wind- og kitesurfing forbudt

Jagt forbudt i henhold
til kendelse fra
overfredningsnævnet
af 19. september 1975

Reservatgrænse

Rastende vandfugle
I Præstø Fjord kan man igennem årets
forløb opleve stort set alle de vandfuglearter, som raster i Danmark. Af svømmeænder kan man blandt andet opleve
gråand, pibeand og krikand. Af dykænder
er det ederfugl, hvinand, troldand og
toppet skallesluger, som er mest talrige i
fjorden.
Fuglelivet i yngletiden
Maderne og Feddet udgør vigtige ynglelokaliteter for forskellige ande- og vadefugle, grågås, knarand, spidsand, skeand,
toppet og stor skallesluger, strandskade,
klyde, stor præstekrave, dobbeltbekkasin
og rødben. På Maderne og Lilleholm
yngler især måger og terner, herunder
hættemåge, stormmåge, sølvmåge,

Fugletårn

havterne og somme tider splitterne og
dværgterne.
Begrænset adgang
I perioden 1. april til 15. juli er der forbud
mod al færdsel på Lilleholm og Maderne.
Der er forbud mod jagt i hele reservatet
undtagen 50 m zonen nord om Lilleholm.
Se kortet for begrænsninger i sejlads og
færdsel.
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