
Grøn grovæder
Når du går på dæmningerne kan du forår 
og sommer høre nogle plask. Det er den 
grønne frø som flygter ud i vandet med et 
stort spring. Frøernes kvækken kan høres 
mere end en km væk.
Fra maj måned høres bl.a. frøernes par-
ringskald: r-r-rek-ek-ek-ee-e-e. Lidt som 
når man skraber gulerødder!
Den grønne frø er rigtigt rovdyr, der ikke 
undser sig for at æde artsfæller såvel som 
fugleunger. 

De underjordiske slaver
På den flade eng ses nogle 20-40 cm  
høje tuer. Her bor den gule engmyre.  
Myrerne henter bladlus ned i de under- 
jordiske systemer, hvor de holder dem  
som en slags husdyr. Bladlusene suger saft 
af tuens planterødder og udskiller en sød 
saft, honningdug, som er myrernes  
vigtigste fødekilde.
Af og til “slagter” myrerne nogle af blad-
lusene til myrelarverne, da disse kræver en 
god og proteinrig kost.

Sivhytter til skægmejserne
De smukke, kanelfarvede skægmejser er 
først indvandret til Danmark 
i 1960erne. De lever af insekter om  
sommeren og tagrørenes frø om vinteren. 
Kaldet er en metallisk lyd “Psching”,  
som når to mønter slås mod hinanden.
Mellem norets tagrør ses nogle små  
sivhytter på pæle. Disse kunstige reder  
er opsat for at øge skægmejsernes yngle-
succes.

Mystiske grisehyl fra rørskoven
De langtrukne, hæse “grisehyl” fra  
rørskovens mere åbne vandflader  
stammer fra den gråstrubede lappedykker, 
der hævder sit territorium. 
Fra gangstierne kan man skimte den  
flydende rede og lappedykkerne, i sæso-
nen ofte med de dunede unger på ryggen.
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Langdyssen ved Hesselbjerg
Langdyssen stammer fra den tidlige bonde-

stenalder omkring 3.500 f.kr. Langdyssen 
er blot et af mange spændende  

fortidsminder i området.  
Bag fugleskjulet ved Tryggelev Nor  

ligger “Trehøje”, som er Langelands  
eneste gruppe af gravhøje fra ældre  
stenalder. Fra gravhøjene er der en  

fantastisk udsigt over Tryggelev Nor.

Rævefrit område
I Nørreballe Nor ligger fire kunstige øer, 

som er skabt for at ynglefugle kan  
være i fred for ræve og andre rovdyr.  

Her yngler bl.a. de smukke klyder,  
strandskader og grågæs. Men helt  

uden trusler slipper ynglefuglene ikke: 
Havørnen ses af og til i området.  

Med sit imponerende vingefang på  
over 2,5 meter svæver den over søen  

på udkig efter bytte.

Den røde pumpestation
Fra P-pladsen ved markvejen til Norsbjerg 
fører en sti ud til den nu nedlagte pumpe- 

station, der siden 1956 har sørget for at 
afvande Nørreballe Nor.  

I 2004 blev pumpen slukket, hvorved  
Nørreballe Nor blev genskabt. Fra diget 

bag pumpestationen er der en flot udsigt 
over engene nord for Tryggelev Nor.  

Gå ikke ud på engene, da her ofte raster 
mange gæs, som har brug for hvile.

Vintergæster i Noret
Om vinteren raster ofte flere tusinde 

troldænder inde i noret, hvor de over- 
vintrer på en kost af snegle og muslinger.

Om foråret trækker de fleste bort  
for at yngle i det nordlige  
Skandinavien og Rusland.

Bemærk: Det er kun tilladt at færdes på de afmærkede gangstier. 
 Din hund er velkommen, men du skal holde den i snor 
 af hensyn til de andre besøgende og fuglene.
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