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Engene ved Søndersø græsses af kvæg, her ved Naturskolen ved Bursø. 

Blisgåsen er en trækfugl, der ses i antal på op til 2.000 fra maj til oktober. 

Mørk Kongelys bliver op til en meter høj og vokser langs veje og på 
skrænter. Når orkideerne er afblomstret tager den over i juli-august.  

Fakta: Grågåsen er den eneste gåseart som yngler ved søerne, men 

derudover forekommer der mange andre gåsearter ved søerne som 

trækgæster. Udenfor ynglesæsonen optræder grågåsen i meget sto-

re antal ved søerne, idet der om efteråret er talt over 13.000 grågæs 

ved søerne  

De andre gåsearter, blisgås, bramgås og canadagås, der normalt an-

kommer fra først i oktober, kan blive til helt hen først i maj. Blisgåsen 

ses i antal på op til 2.000, mens bramgås og canadagås normalt ikke 

når op over nogle hundrede. Sædgås og kortnæbbet gås er regel-

mæssige, men meget mere fåtallige. Derudover er de meget sjældne 

arter dværggås og rødhalset gås set nogle ganske få gange.  

 

 

Blomstereng og vandfugle 
Sydøst for Maribo og syd for Maribo Sø Golfklub ligger Bøndersvig 

Eng. Området ejes af Engestofte-Søholt Gods og er i botanisk hen-

seende en lille perle med ekstraordinært mange sjældne planter. Her er 

der en af de blomsterrige enge, hvor der er offentlig adgang til en del 

af området. Botanikere kalder en sådan lokalitet for et ekstrem-rigkær 

på grund af tilstedeværelsen af orkideen sumphullæbe og af mange 

andre kalkelskende eng- og kærplanter. 

Nogle orkideer er ekstremt sjældne og alle danske arter er fredede. Det 

er derfor strengt forbudt at fjerne dem fra deres voksested. Det henstil-

les i øvrigt også til besøgende, at man kun yderst nænsomt plukker af 

den øvrige flora. 

Engene rundt om Søndersø græsses af kvæg, og det giver også mange 

steder god udsigt over Søndersø med mulighed for at se og høre sø-

ens fugle, bl.a. er der rigtig god mulighed for at høre den sky rørdrum 

om foråret.  

Blandt de mange vandfugle er også én af Danmarks største ynglebe-

stande af grågås. Hvert år yngler mellem 400-600 par i Naturparkom-

rådet. Fra sidst i april og til midt i maj kulminerer klækningen og fami-

lieflokkene med de dunede unger kan ses græssende på engområder-

ne..  

Maribo ligge lige ned til Søndersø, og hvert år samles byens gymnasieklasser til første skoledag ved domkirken og klosterruinen, her fotograferet af Kirsten Jørgensen. 


