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Find naturen 
 Følg sporetKun 1. 4 km til Skenkelsø Sø  Kun 800 meter til Storesø-Lyngen 

Storesø-Lyngen er et fredet område med både moser, småsøer, pilekrat, 
birkeskov og enge. 

Storesø-Lyngen er oprindelig et tidligere søområde, der ved afvanding og 
dræning er omdannet til mose- og engområde. Det er muligt at gå hele 
mosen rundt og videre mod nord til Sperrestrup Skov. Fra moseområdet 
løber Stenløse Å til Værebro Å i syd.

Den dominerende træart i Storesø-Lyngen er i dag birk, med en under-
skov af røn, tjørn og hassel. Der er et rigt insektliv og et stort antal fugle-
arter. Stor Flagspætte kan ofte høres i området med dens karakteristiske 
trommen på træstammerne.

Blandt de mere sjældne plantearter er Skov-Hullæbe, som er en orkidé, 
der bliver op til en meter høj. Du kan også finde Ægbladet Fliglæbe. Or-
kideer er fredet og må ikke plukkes, graves op eller ødelægges. Det er 
muligt for svampe-interesserede at finde Spiselig Morkel, som med for-
del kan bruges i saucer og stuvninger.

Søde køer
Spislige morkler

Gamle moserFriske havørne

Vilde orkideer

Sjældne fugle

Skenkelsø Sø er en stor lavvandet sø med omgivende enge og rørsump. 
Søen blev drænet op gennem 1950’erne, hvor området blev anvendt til 
landbrugsjord, men i 2010 blev søen naturgenoprettet.

Omkring 15 køer af racen Angus og Hereford står i dag for naturplejen af 
området og sørger for at tagrør, pil og bjørneklo holdes nede. Angus og 
Hereford er fredelige racer, der højst er lidt nysgerrige, hvis de skulle finde 
på at søge kontakt.

I området findes fugleskjul, madpakkehytte, en lille kælkebakke, hunde-
skov og en motionssti for de mindre børn.

Der findes flere værdifulde planter ved Skenkelsø Sø, blandt andet hjerte-
græs, djævelsbid og trævlekrone. 

Ved Skenkelsø Sø kan du opleve de sjældne fugle rørhøg og rørdrum. Rør-
drummen kan høres, når den laver sin karakteristiske lyd i forårsmåneder-
ne. Det lyder, som når man blæser i en flaske.
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