Uglen får sjældent ro
Natuglen hører blandt skovens faste beboere. Mus og andre gnavere er ikke de eneste dyr som står på uglernes natlige menukort.
I de mange uglegylp som ligger spredt i skovbunden, ﬁnder man
ofte mange fuglerester. De andre fugle er da heller ikke glade for
uglerne, og benytter enhver lejlighed til at mobbe dem og forstyrre
deres søvn.
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Fugleværnsområdet Gundsømagle Sø
Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev
købt af DOF/Fugleværnsfonden i 1985. Op gennem
1950erne og 60erne modtog søen store mængder
urenset spildevand, hvilket til slut tog livet af Nordsjællands måske mest fuglerige sø. Søen lider fortsat
under fortidens synder og desværre er der ikke udsigt til en forbedring i de næste mange år.
Selvom det ser sort ud med søen, er der stadig meget
at opleve ved Gundsømagle Sø. Prøv den spændende
natursti, der leder den besøgende gennem fuglerig
naturskov, ellesump, pilekrat, eng og rørskov. Prøv en
gåtur på den nye gangbro som leder dig ud i rørskoven. Fra de to fugletårne er der en fantastisk udsigt
over søen. God tur!
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Den toppede lappedykker har et meget spændende parringsspil, der består af en række forskellige
positurer, bl.a. den såkaldte “pingvindans”. Med
plantedele i næbbet svømmer de to fugle mod hinanden, rejser sig så brat i vandet ved at padle kraftigt med fødderne og opfører den ejendommelige
dans. De to fugle ligner nu vraltende pingviner.

Det skaber balance når træerne vælter
Skoven ved Gundsømagle Sø er en skov i balance. Når træerne bliver gamle og
dør, får de lov til at blive stående i fred, til glæde for svampe, insekter, ﬂagermus,
fugle og hunde med øjne så store som tekopper. Hvert år hugger spætten et nyt
hul til sin rede, og i de gamle huller ﬂytter stær, musvit og andre hulrugende
fugle ind. Der hvor de gamle træer stod skyder nye træer hurtigt op. På den
måde skabes en lysåben skov med både urter og buske.
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Resultatet af parringsspillet kan opleves sidst på
foråret, hvor hunnen svømmer rundt med sine
små pyjamasstribede unger på ryggen.
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Kørselsvejledning
Østrup: Kør til landsbyen Østrup i østenden af søen. P-plads i
vejsvinget over for Østrupgård. Der er busholdeplads i Østrup.
Kirkerup Mark: Fra vejen mellem Kirkerup og Østrup går en
mindre markvej ned til sydsiden af søen. Ikke egnet til kørsel.

Toppet lappedykker

Find rørspurven
Rørspurven er en af de første fugle
man kan høre synge om foråret ude
fra rørskoven. Ofte sidder den øverst
i nogle tagrør eller en pilebusk. Prøv
at se om du kan få øje på den fra
fugletårnet eller gangbroen.

En dunet forårsbebuder
Når temperaturen i marts og april når op over 10 graders varme,
vover de første bier sig uden for boet. De søger med det samme
efter nektar og pollen. Pilens rakler kan på en tidlig forårsdag
være fyldt med bier. Man kalder pilens rakler for gæslinger – prøv
at mærke på en af dem, så kan du godt gætte hvorfor.

Hvad er det dog den siger??
Prøv at sæt dig ned og lyt til fuglesangen. Er der ikke en af fuglene hvis
sang lyder således: “Det, det, det kan
jeg sige lige så TIT det skal være”?
Det er bogﬁnken som yngler her i
skoven. Der er også nogen som mener den siger: “Der, der, der er ikke
mere WC-papir!” Prøv selv at lave en
remse til bogﬁnkens sang.

Lav et skrald med et blad
Prøv at lægge et friskt bøgeblad over din knyttede, hule
hånd. Slå nu med ﬂad hånd på det. Pang! Prøv også at
smage de friske lysegrønne bøgeblade i dagene efter
de er sprunget ud.

Anemonerne vender samme vej
I april lyser skovbunden hvidt af anemoner.
Prøv på afstand at kikke på blomstertæppet
og du vil bemærke, at alle blomsterne peger
samme vej. Hvem “kikker” de på?

Ramsløg lugter og smager af??
Ramsløg er en løgplante som vokser ﬂere steder i skoven
hvor den helt kan udkonkurrere de andre forårsplanter
med sine brede blade. Bladene lugter skarpt – af hvad?
Prøv at smage en lillebitte bid.

Gå på opdagelse i Gundsømagles natur
Mystiske hvæs og hyl i rørskoven
Undertiden lyder der høje hyl og hvin inde
fra rørskoven. Det lyder næsten som om der
bliver slagtet pattegrise! Grise er det dog ikke,
men vandriksen som markerer sit territorium.
Man ser den sjældent da den gemmer sig i
rørskoven. Men med lidt held kan man lokke
vandriksen til at svare, ved at blæse på et
græsblad, som holdes fastklemt mellem de
udstrakte tommelﬁngre.

Snogehøjen
På engen ved fugletårnet ligger der en stor bunke kvas. Bunken er bygget
til de snoge som lever ved Gundsømagle Sø. Inde i bunken er der varmt
og fugtigt – et godt sted at lægge sine æg når man er en snog. Man kan
kende en snog fra en hugorm på de to gule pletter snogen har i nakken.

