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Færdsel forbudt
fra 1. april til 15. juli
Sejlads forbudt
(lodsejere undtaget)
Jagt forbudt

Ølsemagle Revle-Staunings Ø
Vildtreservat

Reservatgrænse
Generelle bestemmelser:
På Staunings Ø og Ølsemagle Revle
må hunde ikke medtages fra
1. april til 31. august. Resten af året
skal hunde føres i snor.

Staunings Ø
Skensved

Jersie Strand
Å

Jersie
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.
Plante- og dyreliv
Ud mod Øresund danner revlerne en bred
sandstrand, der ind mod land afløses af
småklitter med bevoksning af marehalm,
hjælme og rynket rose. Strandengene
domineres af græsser og lave urter.
Den nordligste del af lagunen, der har
udløb fra Skensved Å, er nærmest fersk.
Her dominerer ferskvandsinsekter som

Strandskade

bugsvømmere, hvirvlere og dansemyg.
I den sydlige del af lagunen findes endnu
arter knyttet til havmiljøet bl.a. børsteorme,
muslinger og krebsdyr.
Rastende fugle
Reservatet er raste- og fødesøgningsområde for mange arter af vandfugle. Der
er gode fødemuligheder for arter, som
lever af planter fx svaner og pibeand. Der
er også rigeligt med føde til arter som fx
gravand og hvinand, der foretrækker
snegle, børsteorme m.v. Sommer og
efterår er de opskyllede tangvolde fyldt
med fluelarver og andre smådyr, som er
føde for mange vadefugle.
Andefugle
Af svømmeænder ses især gråand, pibeand og krikand. Gravand er karakterfugl
for området i sommerperioden. De små
dykænder troldand, taffeland og bjergand,
raster ofte nordvest for Ølsemagle Revle,
mens hvinand forekommer mere spredt.
Trækkende flokke af ederfugl raster
derimod altid på havsiden af revlerne.
Ederfuglehunner, som svømmer til
området fra Saltholm sammen med
ællingerne, søger dog ind på det lave
vand. Knopsvane og blishøne raster
desuden hyppigt i området.

Vadefugle
Ølsemagle Revle er desuden kendt for sin
store artsrigdom af vadefugle. Om efteråret kan næsten samtlige danske vadefuglearter ses i området, hvor især
“vaderne” mellem Ølsemagle Revle og
Staunings Ø samt den sydligste del af
lagunen er de foretrukne rastepladser.

Ølsemagle Strand

Revlen

Ynglefugle
Det store rekreative pres på området
betyder, at det er svært for kystfuglene at
finde tilstrækkelig ro til at yngle. Der kan
dog ses enkelte ynglende par af strandskade, stor præstekrave og havterne
på revlerne, mens der på strandengene
yngler vibe og rødben.

Ølsemagle Revle
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Særlig værdifuld natur
Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat
indeholder særlig værdifuld natur og er
derfor en del af 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 vildtreservater og
Natura 2000 på www.naturstyrelsen.dk

Reservatbestemmelser
Jagt er forbudt i hele reservatet. Sejlads er
forbudt inden for revlerne (lodsejere undtaget). Flere steder på revlerne er færdsel
forbudt fra 1. april til 15. juli. På Staunings Ø
og Ølsemagle Revle må hunde ikke medtages fra 1. april til 31. august. Resten af året
skal hunde føres i snor.
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