
 

Trygge hvilesteder som Presterødkilen er helt nødvendige for 
at fuglene skal komme frem til dit de skal. Nede i den «livløse 
gjørma» gjemmer det seg børstemark, skjell og snegler som 
metter godt for fuglene. Mange av fuglene skal reise langt; 
rødstilken skal helt til Afrika, mens grågåsa reiser til Danmark, 
Nederland og landene omkring.

Presterødkilen inngår i et nettverk av våtmarker over hele 
verden. Områdene har internasjonalt vern, kalt Ramsar. 
Ramsar-avtalen ble underskrevet i byen Ramsar, Iran i 1971. 
Rundt 170 land har skrevet under. Dette betyr at de må verne 
minst ett våtmarksområde og bruke landets våtmarker på en 
bærekraftig måte. 

Have a you tried driving an electric car from Oslo to Rome? At 
some point you must stop and charge the batteries. Presterødkilen 
functions as a charging point for migratory birds on their long journeys, 
during both the spring- and autumn migration. Safe havens such as 
Presterødkilen are crucial if the birds are to make it all the way to 
their destination. In the “lifeless mud” of the mudflats the birds can 
find tasty treats such as annelids, bivalves and snails. Many of the 
birds have a long way to go; the common redshank migrates to Africa, 
while the graylag goose flies south to Denmark, the Netherlands, and 
surrounding countries. Presterødkilen is an internationally important 
wetland area and as such is a designated Ramsar site. The Ramsar 
Convention was signed in Ramsar, Iran, in 1971 and now has about 
170 contracting parties. Each contracting party must have at least 
one protected wetland area and must manage the country’s wetlands 
sustainably. 

Ladestasjon
for trekkfuglene

Charging point for 
migratory birds

Har du forsøkt å kjøre el-bil fra Oslo til Roma? 
Da må du stoppe på ladestasjoner underveis for 
å lade opp batteriene. Presterødkilen er som en 
ladestasjon for trekkfuglene på deres lange vei 
sydover om høsten og nordover om våren.
 

Presterødkilen
naturreservat

Rødstilken har rødt nebb og røde bein 
The common redshank has a red bill and red legs

Hos gravanda har både hannen og 
hunnen flotte farger/ Both male 
and female individuals of common 
shelduck sport striking colours 
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Myrsnipe er en vadefugl man kan 
se vår og høst / The dunlin is a  
wader and can be seen in spring  
and autumn


