Brunnakke bruker Fiskumvannet som rasteplass under trekket.

Om våren leker spissnutefrosken i Fiskumvannet.

Fiskumvannet har sitt eget fugletårn.

Rosenfinken hekket for første gang i Norge på Fiskumvannet.
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I 1993 ble det bygd et fugletårn ved Dørja nord i verneområdet, og
herfra har du god oversikt over våtmarks-områdene. Det er anlagt
en kloppet sti fra parkeringsplassen ut til tårnet.

Fiskumvannet
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Fiskumvannet Nature Reserve is located in Øvre Eiker municipality
and covers an area of 119 hectare. It was established in 1974 to
conserve a wetland ecosystem with its natural fauna and flora. In
2013 the reserve was included on the Ramsar Convention`s list
over international important wetland areas. More than 240 bird
species are observed at the lake. The flora is also very rich, and
several threatened insects are found in the reserve. There is a bird
tower in the northern end of the reserve which gives a good overview over the lake.
All birds and mammals in the reserve are protected, as well
as the vegetation. No hunting is allowed inside the reserve, and
motorised traffic on land or in water, ice included, is forbidden.
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Forvaltningsmyndighet:
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen, Tlf 32 26 66 00
www.fmbu.no
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Oppsyn:
Statens naturoppsyn
Oslo
Tlf. 67 12 13 10
www.naturoppsyn.no/
oslo/
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UTDRAG FRA VERNEBESTEMMELSENE
- Pattedyr og fugler, herunder fuglenes reir og egg, er fredet mot
skade og ødeleggelse av enhver art.
- Vegetasjonen er fredet.
- All jakt er forbudt. Det er ikke tillatt å løsne skudd innenfor
reservatets grenser.
- Motorisert trafikk til lands og vanns, herunder på isen, er forbudt. Unntatt fra dette forbudet er grunneiers ferdsel til og fra
sine nåværende båtplasser.
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Fiskumvannet er blant de innlandslokalitetene i Norge hvor det er
registrert størst antall fuglearter. Mer enn 240 fuglearter er observert, og av disse er 100 utpregede våtmarksfugler. Reservatet har
sin viktigste funksjon som rasteplass i trekktiden vår og høst. Da
kan det ligge store flokker med ulike andearter i vannet, som kvin
and, toppand, krikkand, brunnakke og skjeand.
Reservatet er hekkeplass for en rekke sjeldne og kravfulle arter.
Her hekket rosenfinken for første gang i Norge i 1970, og siden
den gang har den vært en karakterart. Mange sangerarter trives i
den tette vegetasjonen, slik som myrsanger, rørsanger og nattergal.
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Fugletårn
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Både i sør- og nordenden av verneområdet er det en rik og variert
sumpvegetasjon, men de største og best utviklede våtmarkene ligger i nordenden. Fra jernbanen og sørover vokser blant annet pors,
blåtopp, elvesnelle, sverdlilje, sumpsivaks, takrør og sjøsivaks. Ute
i vannet vokser pilblad, vasslirekne, korsevjeblom og nøkketjønnaks. Til tross for at Fiskumvannet er et innlandsvann vokser det
likevel kystarter her som smal dunkjevle og stankbeinurt.
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Produsert av Tom Schandy / Svein Grønvold. Foto: Tom Schandy.
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Fiskumvannet er en naturlig næringsrik innsjø med sump og
strandenger som ofte oversvømmes. I sørvest er vannet forbundet
med den større innsjøen Eikeren gjennom et smalt sund. Tidligere
ble det drevet et aktivt landbruk langs vannet, med blant annet
slått og beiting. I den nordvestre delen er det gjennomført flere
tiltak for å gjenskape det gamle kulturlandskapet, blant annet ved
restaurering av grøfter, vegetasjonsrydding, slått og innføring av
beitedyr. Vis hensyn til beitedyrene og husk å lukke grindene.
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Ute i vannvegetasjonen hekker knoppsvane, toppdykker, stokkand
og sothøne, men også mer uvanlige arter som knekkand, skjeand
og sangsvane er registrert hekkende i reservatet. Fiskeørn bruker
vannet jevnlig som fiskeplass i sommerhalvåret.
Elg, rådyr, rev, grevling og bever ses regelmessig i reservatet.
Insektlivet er svært rikt med flere truede arter, og Fiskumvannet
er dessuten en av innsjøene i landet hvor det er registrert flest
fiskearter, 25-26 ulike arter. Om våren leker et stort antall av den
sjeldne spissnutefrosken i strandsonen langs vannet.
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Fiskumvannet naturreservat ble opprettet den 19. april 1974 og
ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud. Naturreservatet dekker et
areal på 1190 dekar, hvorav 950 dekar er vann. Verneformålet er
”å bevare en spesiell naturtype med et rikt fugleliv som er av særlig
vitenskapelig og pedagogisk interesse.” Mer enn 240 fuglearter er
observert ved vannet og i dets umiddelbare nærhet. I 2013 kom
vannet også på Ramsar-konvensjonens liste over internasjonalt
viktige våtmarker.
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