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Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138-140, 1620 København V
Tlf. 3328 3800, E-mail: fvf@dof.dk
www.fuglevaernsfonden.dk Rørhøge

Nattergal

Velkommen 
til naturreservatet
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Folderen er udgivet med 
økonomisk støtte fra

Barup Sø

Naturreservatet Barup Sø
Barup Sø er et af Fugleværnsfondens reservater. Det 
blev erhvervet gennem Karen Krieger Fonden 
i 1988 og er på i alt 26 hektar.

Kørselsvejledning: Fra motorvejen tager man afkørsel 
43 og kører mod Stubbekøbing (rute 293). I 
Blæsebjerg viser et skilt til parkering i vejsiden ved 
markvejen ned til Barup Sø.
Adresse: Lillebrændevej 8, 4850 Stubbekøbing: 
6086402 E: 691109 (UTM 32 ETRS89) 
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Skønsang fra pilekrattet
I maj og juni genlyder krat og rørskov af fuglesang. 
Hvor rørskoven bliver til pilekrat, yngler en tæt 
bestand af nattergale. Nattergalens kraftige klukkende 
og boblende sang kan høres fra begyndelsen af maj til 
Sankt Hans. Sangen slutter ofte med en lang snerren.
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Grisehyl i rørskoven
Den vidtstrakte rørskov og de små, åbne vand flader i 
Barup Sø er et ideelt levested for mange fugle. Her 
kan de finde føde, redeplads og skjul. Mange af 
rørskovens fugle markerer deres terri torium med høje 
og kraftige stemmer. Mest iøre faldende er den 
gråstrubede lappedykker og vand riksen – i det tidlige 
forår hyler de begge som stukne grise! 

Rørskovens rovfugl
Rørhøgen er rørskovens rovfugl. Fra april til oktober 
kan man opleve den glide let hen over tagrørene med 
vingerne i V-stilling, på jagt efter mosegrise og fugle. I 
yngletiden sørger hannen for mad til familien. Byttet 
afleveres ofte til hunnen i luften over reden. 

Skrat – skratterat …
En anden af rørskovens almindelige ynglefugle er 
rørsangeren. Den kan være svær at få øje på, men 
dens monotone og skrattende sang, der lyder som et 
uendeligt og langsomt foredrag, høres overalt i 
rørskoven fra maj til slutningen 
af juli. Rørsangerens rede er en lille ”hænge køje” af 
strå og blade, som hænges op mellem 4-5 tagrør.

Rørhøge

Rørsanger

Gråstrubet lappedykker

Vandrikse
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Hvad er det dog den siger??
Prøv at lytte til fuglesangen her. 
Er der ikke en af fuglene hvis sang 
lyder således: ”Det, det, det kan 
jeg sige lige så TIT det skal være”? 

Det er bogfi nken 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 bogfi nkens 
sang.

Find rørspurven
Mange af de fugle som lever i 
rørskoven kan være rigtig svære 
at få øje på – ofte må man nøjes 
med at lytte til deres sang. 
Rørspurven er dog normalt ikke 
så svær at få at se. Hannen 
sidder ofte øverst i nogle 
tagrør eller en pilebusk 
og synger. Sangen er 
kort og ensformig: 
”Si-si-si-serr”. Prøv 
at se om du kan 
få øje på den fra 
fugletårnet.

Urtete i sumpen
På fugtige områder langs 
trampestien og ud til fugletårnet 
vokser den velduftende 
vandmynte. Gnider man 
lidt mynteblade mellem 

fi ngrene, dufter der dejligt 
af pebermynte. Af planten 
kan man også lave en 
dejlig urtete ved at hælde 
kogende vand over de 
tørrede blade.

Rødel – Danmarks mangrovetræ
Ved Barup Sø vokser rødellen. Træet 
er meget hårdført og kan vokse med 
rødderne i vand – ligesom tropernes 
mangrovetræ. Rødellen bærer små 
kogler, hvis frø fl ere fugle sætter stor 
pris på, bl.a. den lille grønsisken.

Skovens tømmermænd
Om vinteren er den store fl agspætte 
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”.

Lyder som en hækkesaks
Om efteråret er der mange 
drosler ved Barup Sø. En af dem er 
sjaggeren. I små fl okke fl yver fuglene 
rundt i området på jagt efter bær 
og æbler. Sjaggerens kald er ikke til 
at tage fejl af. Det lyder mest, som når 
man klipper hæk med en gammel, rusten 
hækkesaks.

Et tågehorn i rørskoven
En af Barup søs sjældne ynglefugle er  rørdrummen. 
Det er en sky fugl, som kan være svær at opdage, 
da den er en mester i camoufl age. Til gengæld er 
dens karakteristiske pauken ikke til at tage fejl af: 
En dyb, hul lyd, der lyder som et tågehorn, eller 
som når man blæser over åbningen på en vinfl aske. 
Rørdrummen lever bl.a. af fi sk og frøer.
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Gå på opdagelse i Barup natur
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