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Sorte skygger over skoven

Gundsømagle Sø

Selv om de fleste store træer er væltet i
Rågeskoven, den lille skov mellem de to
fugletårne, er der stadigvæk liv i kolonien.
Allerede i februar begynder rågerne at
samle sig ved kolonien for at bygge nyt på
rederne og forberede ynglesæsonen. Det
er ofte hannen, som bringer materiale til
reden, mens hunnen står for selve udformningen. Tyveri af materiale fra naboernes
reder er almindeligt hos rågen, hvor op
til 30% af redematerialet kan stamme fra
naboreder uden opsyn. Det tager 1-4 uger
for et rågepar at bygge rede afhængigt af,
hvor dygtige de er til at stjæle grene fra
naborederne.

Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev
købt af 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!

Velkommen til

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.
Adresse:
Store Valbyvej 271, 3670 Veksø Sjælland
N: 6179966, E: 699786 (UTM 32 ETRS 89)

Vesterbrogade 138‑140
1620 København V
Tlf. 3328 3839, E‑mail: fvf@dof.dk
www.fugleværnsfonden.dk
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Fiskehejre

Blå kærhøg

100 mm

Fjeldvåge

Blishøne

Vinterjægere
På engene er der ret stille nu, men både
fjeldvåge og blå kærhøg ses jævnligt jage
over engene og rørskoven. Begge er trækfugle nordfra som forlader Danmark til
foråret. Fiskehejren kan man til gengæld
opleve året rundt. Den står ofte på lur
langs søbredden. Er vinteren hård, dør
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97 mm

Gråand

Taffeland

Stor skallesluger

Troldænder

Hættemåge

Dykænder i hundredvis
mange af sult. Sidst på vinteren ankommer
rågerne til kolonien i skoven på sydsiden
af søen. Det går ikke stille for sig. Anderledes er det med grågæssene. De holder lav
profil fra de ankommer sidst på vinteren,
og til vi ser dem på søen med en flok gæslinger i starten af april.

Hvis ikke søen er frosset til, ligger der
store flokke af troldænder ude på søen
og hviler sig. Hen under aften flyver de
ud på Roskilde Fjord for at søge føde.
Natmaden består af muslinger, som
lever nedgravet i mudderbunden, og
som først kommer frem om natten. Taf-

felænderne er mere aktive om dagen.
De lever af planteføde, der bedst findes
i dagslys. På denne årstid er skægmejserne forholdsvis nemme at få øje på.
De bruger alle døgnets lyse timer til at
søge efter tagrørsfrø, så de kan overleve
de kolde nætter.
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Gå på opdagelse i Gundsømagles natur
Uglegylp – kratluskerens kinderæg

Hører du på denne årstid en flagrende strofe, med høje og dybe
tonespring, er det givetvis rødhalsen. Rødhalsen hører til de få
fugle, som kan finde på at synge
om vinteren. Og det er både han
og hun, der synger. Hos de fleste
andre sangfugle er det kun hannen.

100 mm

Både alt og tenor

Her i skoven yngler natuglen. Hvis det er et år med mange
mus, begynder natuglen allerede at yngle i februar. Du
kan se, hvad uglen har spist i løbet af natten, hvis du finder uglegylp.

Rødel – Danmarks
mangrovetræ

Vemodige kontaktkald
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Selv om det er koldt derude,
er der hverken tyst eller fugletomt ved Gundsømagle
Sø. Med jævne mellemrum
hvirvler flokke af grønsiskener
gennem området på jagt efter
ellertræernes frø. Flokken holder sammen med et blødt og
lidt vemodigt kontaktkald.

100 mm

Langs Gundsømagles søbredder
vokser rødellen. Træet er meget
hårdført og kan vokse med fødderne, sludder, rødderne i vand
– ligesom tropernes mangrovetræ.
Rødellen bærer små kogler, hvis
frø flere fugle sætter stor pris på,
bl.a. den lille grønsisken.

= Reservatgrænse
= Fugleskjul
Kir ke ru pvej

= Parkering
= Natursti

Har træer ører?

Går man en tur om vinteren mellem de to fugletårne, kan man være
heldig at finde spor af ræv eller hund. Det er nemt at se forskel på de
to dyrs fodaftryk. På et rævespor kan du tegne en vandret linje under
de to øverste trædepuder uden at ramme de nederste – det kan du
ikke, hvis det er et hundespor.
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Skovens tømmermænd
Her om vinteren er den store flagspætte ikke svær at opdage – prøv blot
at gå efter trommelydene. Spætten kan
ikke synge som mange af de andre
fugle. Derfor trommer den tit her sidst
på vinteren for at fortælle de andre
spætter at ”Her bor jeg”.

97 mm

Ræv eller hund?

Det kan godt se sådan ud, hvis man
undersøger de mange hyld, der vokser her i skoven. På mange af dem
vokser der en svamp, som hedder
Judasøre – og de ligner virkelig et
menneskeøre. Judas var den, der
forrådte Jesus, og som ifølge et sagn
skulle have hængt sig i en hyld. Lidt
af en bedrift, for hyldens grene er
hule og knækker meget let.
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