Ilene og Presterødkilen

Punkt 1: Fugletårnet ved Ilene

Hvordan finne fram?

Fra E18 tar du av mot Tønsberg i kryss 35. Følg hovedvei (Fv.308) mot sentrum.
Ta til høyre (Fv.300) der det er skiltet mot E18 Kr.sand og Sem.

Kjør til første rundkjøring, og kjør tilbake sammen vei du kom fra. Ta til høyre

Gangavstand?

Minst sjanse for motlys

Fugl du kan håpe å finne

ca 700 m etter rundkjøringen, inn på grusvei. Det er parkering innerst i grusveien.
Ca 500 m.

Motlys store deler av dagen, men du kan se ulike retninger for å unngå motlyset.
Småfugl på vei til tårnet, fra tårnet ser du vadere, hegre, gjess, rovfugl og ender.

Punkt 2: Korten

Hvordan finne fram?

Gangavstand?

Minst sjanse for motlys

Fugl du kan håpe å finne

Fra E18 tar du av mot Tønsberg i kryss 35. Følg hovedvei (Fv.308) mot sentrum.
Følg skilting mot Sentrum, og ta til høyre ved Shell-stasjonen.
Finn egnet parkering i området.

Det går en sti langs sivet i området. Du velger selv hvor mye du vil gå.
Morgen.

Småfugl (nattsangere)og vadere. Skjeggmeis kan sees her.

Punkt 3: Fugletårnet innerst i Presterødkilen

Hvordan finne fram?

Gangavstand?

Minst sjanse for motlys

Fugl du kan håpe å finne

Fra E18 tar du av mot Tønsberg i kryss 35. Følg hovedvei (Fv.308) mot sentrum.
Følg skilting mot Åsgårdstrand / Kilen. Etter tunnellen tar du til venstre i rundkjøringen,
og deretter til høyre i neste rundkjøring. Parker ved Cirkle K - Truckstasjonen.
Ca 150 m.
Morgen.
Vadere, ender, rovfugl, rikser, måker, hegre og småfugl. Isfugl er observert her.

Punkt 4: Fugleskjul / fotoskjul ved Presterødkilen
Punkt 5: Utkikksplattform tilpasset rullestolbrukere
Punkt 6: Fugletårnet ytterst i Presterødkilen

Hvordan finne fram?

Fra E18 tar du av mot Tønsberg i kryss 35. Følg hovedvei (Fv.308) mot sentrum.
Følg skilting mot Åsgårdstrand / Kilen. Etter tunnellen tar du til høyre i rundkjøringen,
og deretter rett fram i neste rundkjøring. Følg denne veien, og ta til venstre i første

Gangavstand?

Minst sjanse for motlys

Fugl du kan håpe å finne

lyskryss. Deretter til venstre i første kryss. Følg denne veien til parkering ved Biltema.
Punkt 4: Ca 800 m.

Punkt 5: Punktet er ved parkering.
Punkt 6: Ca 300 m.
Ettermiddag.

Punkt 4: Småfugl, rikser, vadere, rovfugl, ender og gjess. Skjeggmeis i sivet langs stien.
Punkt 5: Ender, gjess, nattsangere, svaner og rovfugl.
Punkt 6: Ender, gjess, nattsangere, svaner og rovfugl.

