
 •  Gråstrubet lappedykker 

•  Troldand 

•  Blishøne 

•  Gråand, han og hun 

 •  Grågås 

•  Knopsvane,
     voksen og ung

 •  Vibe  

•  Hættemåge 

 •  Strandskade  

•  Stormmåge, 
     voksen og ung

•  Musvåge  

 •  Gøg 

•  Fasan 
•  Ringdue 

•  Fiskehejre 

 •  Rørspurv 

 •  Stær  

•  Krage 

 •  Landsvale 

•  Gråspurv, hun og han 

•  Sjagger 

•  Råge 

•  Solsort, han og hun 

•  Musvit 

•  Allike 

•  Grønirisk,
     han og hun 

•  Blåmejse 

 •  Sanglærke  

 •  Tornsanger  

 •  Tårnfalk   

 •  Hvid vipstjert 

•  Blå kærhøg, hun og han  
 •  Mursejler 

• Grønsisken, 
 hun og han

 •  Nattergal 

•  Gærdesmutte 

•  Rødhals 

•  Husskade 

•  Bogfinke 

 •  Engpiber  

FUGLESAFARI 
NÆR NATURCENTER VESTAMAGER

Tegninger: Jens Overgård Christensen 
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Sommer

Hele året

Vinter



TAG på FUGLESAFARI 
NÆR NATURCENTER VESTAMAGER

Udarbejdet af naturvejledere på 
Jægersborg Statsskovdistrikt tlf. 39 97 39 10.

Vil du vide mere om Vestamagers natur eller om 
Skov- og Naturstyrelsens naturvejledning, 
se www.skovognatur.dk/Jaegersborg

1.  Naturcenter Vestamager. Her starter og slutter Fuglesafari   
turen. I udstillingshuset kan du evt. låne en kikkert.

2.  Udsigtstårn. Herfra er der en udsigt over Koklapperne, hvor der 
er sjapvand, især forår og efterår. I sjapvandet er der livlig akti-
vitet af fugle, som søger føde. Om sommeren tørrer sjapvandet 
ud. Hold udkig efter lærker og viber, som yngler her.

3.  Foderplads for rovfugle. Om vinteren fodres rovfuglene på 
platformen. Det er en stor oplevelse at se de store fugle, men gå 
ikke for tæt på, så jager I bare fuglene væk. Den bedste udsigt til 
foderpladsen er fra udstigtstårnet.

4.  Foderplads for dådyr. Fra ca. 1. november til 1. marts bliver 
dådyrene fodret her. Mange fugle holder også til her, blandt 
andet skader og krager.

5.  Fra toppen af Storehøj er der en fantastisk udsigt over landska-
bet, og derfor er der hele året mulighed for at se fugle i søen, på 
engene eller i krattene – i vand, på land og i luften.

6.  To fugleskjul. Prøv turen ad gangbroen tværs over sø. Fra     
fugleskjulene er I måske heldige, så I kommer helt tæt på      
ynglende fugle. Gå stille! 

7.  Et stærekollektiv på en pæl. Vestamager mangler boliger til 
fugle, der yngler i træernes huller. Derfor er fuglekasser en stor 
hjælp til disse fugle. Stære er selskabelige og bor gerne dør om 
dør med andre stære.

8.  Tårnfalkenes kasse er specielt indrettet med et kamera og lys. 
I udstillingshuset og fra din egen hjemmepc (www.naturcenter-
vestamager.dk) kan I se hvordan tårnfalken ruger på sine æg og 
fodrer sine unger. Udenfor yngletiden bruger tårnfalkene kassen 
til overnatning. 
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