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Pattedyr og fugle i skovene 
Røgbølle Sø er Lollands og Naturpark Maribosøernes næststørste sø. 

Der ligger fire skovklædte øer i den 201 ha store sø. Hertil kommer en 

næsten helt afsnøret del ved det sydøstlige hjørne, den 8 ha store Sø-

rup Sø.  

Vest for Røgbølle Sø ligger Alsø Skov og Favrsted Skov. Det er kun få 

af områdets pattedyr, der ses på en skovtur, idet de fleste arter lever 

meget skjult. Til gengæld opleves nogle af de store og markante dyr 

ofte. 

Rådyret er et af de største pattedyr, vi kan glæde os over at møde i 

skovene og i det åbne land ved Maribosøerne. Som på det øvrige Lol-

land er der ved søerne en meget tæt bestand af rådyr. På Sydlolland 

findes der også flere fritlevende bestande af dådyr og nogle af disse 

dyr kan også træffes ved Maribosøerne, især i Alsø Skov og Favrsted 

Skov. 

Nogle af de øvrige pattedyr, som vi ofte møder, er haren og egernet. 

Egernet er det dagaktive pattedyr, der ofte ses på en skovtur. Med held 

kan vi også støde på vore to store rovdyr, ræven og grævlingen, selv-

om de mest er nataktive.  

Røgbølle Sø er en vigtig fuglelokalitet, og i vinterperioden er der man-

ge rastende fugle på og ved søen. Skovene rummer også mange for-

skellige fugle, men der er især grund til at fremhæve en relativt stor og 

varieret rovfuglebestand, der er afhængige af skovene som ynglested. 

Det er først og fremmest musvågerne, der findes talrigt i skovene i et 

antal af ca. 25 par for hele naturparkområdet. Musvågen kan altid ople-

ves i området, da mange overvintrer og trækfugle kommer til.  

Mere diskret er spurvehøgen, der også jager i det åbne land, men har 

sin rede i skoven og altid er fast ynglefugl i Alsø-Favrsted Skov. Det 

samme gælder tårnfalken, som dog også har sin rede i gamle kragere-

der i små beplantninger og hegn og i hulrum i enkeltstående træer i 

det åbne land. Både spurvehøg og tårnfalk har bestande i naturparken 

på 5-8 par. 

Både ved den nordlige og den sydlige bred er der udkigspladser, hvorfra søen og dens fugleliv kan studeres. Her den nordlige udsigt fotograferet af Steffi Kauschwitz Krøyer. 

  Ved den sydlige bred findes de typiske stynede piletræer langs vejen. 

Rådyret er sky, men man kan alligevel støde på det, da der er mange. 

Musvågen er også talrig og træffes året rundt, her med en fasan. 


