Naturen
omkring Korsør

➛

Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøge-

skov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør
Nor - til de åbne marker og engdrag på
Frølunde Fed - og så helt ud til strandengen
ved Lejsøen og sten- stranden ud til Lejodden.

Den afvekslende natur giver mulighed for et

rigt og varieret plante- og dyreliv.

I det følgende har vi valgt enkelte lokaliteter
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ud til at repræsentere Korsør. Ikke nær alle
planter og dyr er nævnt – kun de mest typiske
og så nogle enkelte mere ualmindelige.

Du kan selv prøve at opleve dem ved besøg.
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Kortet viser en stor del af Korsør kommune. Numrene på kortet henviser til den efterfølgende tekst

1. Korsør Lystskov er overvejende gammel bøgeskov med et rigt dyre- og planteliv.
På en tur kan du næsten altid opleve rådyr og egern. Om foråret ses store flader af
hvid anemone og store områder domineret af duftende ramsløg.

Overalt i skoven hører du fuglesang – løvsanger, gransanger, bogfinke, stor flagspætte
og ringdue tager del i koret.

Skovens moser er under stadig forandring. Søskær mose domineres af tagrør. Her

finder du også den store skærmplante kvan. Ved Sortemosen vokser den smukke vandrøllike. I disse moser yngler blandt andet grønbenet rørhøne, blishøne og lappedykker.

Udenfor yngletiden er der besøg af forskellige fugle på træk. Efterårstrækket er

mest markant. For nogle arter nærmer det sig en invasion. Her tænkes på kvæker- og
bogfinker.

2. Lergravene omkring Korsør Nor. For mange år siden blev der gravet efter ler mange

steder omkring Noret. Dette arbejde er for længst ophørt – og har efterladt flere områder med dybe huller, som efterhånden er blevet fyldt med vand. Vandhullerne med deres
rørskov og tjørn helt ned til vandkanten er yngleplads for flere arter af lappedykker, knopsvane, gravand, gøg, rørspurv, sivsanger og mange flere.

Ud mod Noret er der stejle skrænter ned til vandet. På de vestvende skrænter vokser

typisk Storebæltsflora, blandt andet de sjældne arter hjorterod, strandnellike og soløje.

I Tårnborgparken vokser to spændende, usædvanlige planter. Det er dansk ingefær og en
speciel lungeurt som kun vokser her og på det nordlige Langeland.

Fra de kuperede områder omkring Korsør Nor bevæger vi os
ad Bildsøvej mod Frølunde Fed.

3. Frølunde Fed. Her er flade engarealer vekslende med enkelte bræmmer af levende hegn. I foråret er en del af området er meget fugtigt.

Det er her du møder viben, rødben, engpiber, grågås og gravand.
Den store kobbersneppe yngler også her.
På en eng midt i sommerhusområdet vokser en bestand på op til 1000

eksemplarer af majgøgeurt. Endvidere gror her kæruld, skjaller og den
lille bregne: Slangetunge.

Råger fra nærliggende kolonier bruger området som spisekammer. Det

samme gælder rørhøgen der kommer til området fra sin yngleplads i den
nærtliggende mose.

I det våde forår og i efteråret træffes her

forskellige svømmeænder.

Den blå kærhøg afløser i efteråret rørhøg en
som områdets rovfugl. En titel den deler med
vintermusvågen.
Fra Feddet går turen nu ud til kysten - ud til

stranden. Både mod syd og nord er der høje
skrænter langs kysten. Mange steder i den
øverste kant af skrænterne yngler den brune
digesvale.

Vi går langs stranden til Lejsøen og Lejodden.

4. Lejsøen og Lejodden er områder du ikke bør besøge i fuglenes yngletid. Du skal respektere de opsatte vejledende skilte.

Standene indeholder vores mest uberørte natur. Forskellige

planter i forskellige zoner afhængig af afstanden til havet.

Forestil dig, at du går fra vandet og op over stranden.
Du vil så opleve:

1. Zone: Rig på salt og gødet med tang: Strandmælde og
spydmælde.
2. Zone: Strandsand mindre salt og gødet med tang:
Strandkål, strandbede, sand kryb og sodaurt.
3. Zone: Strandsand svagt saltholdigt, tørt:
Strandarve, engelskgræs og marhalm.
4. Zone: Sand saltfritog næringsfattigt
Sandstar,sandskæg og strandmandstro.

Inde på engen vokser jordbærkløver, kødet- og vingefrøet hindeknæ, kattefod, stribet
kløver og hundeviol.

I yngletiden huser området mange arter af vadefugle. Her kan nævnes klyde, rødben,

strandskade, ryle og stor præstekrave. Her er engpibere og sanglærker. Her træffes havterner, dværgterner og splitterner.

Fuglene yngler overalt på sandet og på jorden i området – helt ud i

stenstranden langs Storebæltskysten. Reder æg og unger er godt skjulte.
Et besøg af mennesker
i yngletiden kan have katastrofale følger for ynglefuglene.

Med lidt held kan du se den dag-aktive mosehornugle på jagt over engen.
Lejsøen rummer en række ynglende andefugle.
Udenfor yngletiden er området et besøg værd. Store flokke af vade-

fugle hviler her på forårs- og efterårstrækket. Ænder og gæs kan ses her.

Det er også i efteråret og vinteren du kan se vore største
rovfugle. Både fiskeørn og havørn besøger området i deres
søgen efter føde.
Fra de åbne vidder går turen til byen – Korsør – til indbegrebet af kultur.

Når talen falder på fugle og steder du kan træffe fugle,
glemmer vi ofte det nærmeste: Kig ud af vinduet – eller gå
en tur i haven – i parken – eller på kirkegården.

I en gammel have med frugttræer kan der tælles mere ned
50 forskellige fuglearter fordelt over årets måneder.
I byen kan du høre
Og se natugler,
svaler, mursejler
og husrødstjert.

Fuglesang hører yngletiden til.
Natuglen synger allerede i
december/januar.

Over byen flyver til stadighed grupper af skarv og enkelte fiskehejrer. Skarverne er
blevet så dristige, at du kan se dem jage i havnen foran rådhuset.

At naturen i - og omkring Korsør konstant er i udvikling, vil du for eksempel kunne se ved
Hvor du end bevæger dig hen,

vil du møde natur – planter, fugle og andre dyr.
Denne folder er ment som en
appetitvækker til dig.

- Gå ud af døren og oplev!

Korsør
www.dn.dk/korsoer

Pjecen er udarbejdet af Ib Larsen og Villy Jensen, illustreret af Villy Jensen og udgivet af Danmarks Naturfredningsforening i Korsør med tilskud fra Korsør Kommunes Agenda 21 og støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftslivet.

KORSØR BOGTRYKKERI - Trykt på 100 % Svanemærket genbrugspapir

at besøge de nyanlagte skove: Højbjerg skoven ved Korsør station og Bakkelyskov ved
Vemmelev

