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Besøget kan starte på alle sider af søen, der er den fjerde-største ferskvandssø på 12,3 

km2. Den er nogle steder 12 m dyb, og her er en alsidig mulighed for observationer.  Tissø 

Vest ved Store Fuglede har 173 arter, Tissø Enge i syd tæt på Sæby har 214 arter. De er 

en del af IBA-området Tissø, Lille Åmose og Hallenslev Mose, i hvilket man har ekstra 

opmærksomhed på fuglebeskyttelse. Klinteskoven ved Tissø ligger på den østlige side og 

har 101 arter. I søen er registreret 216 arter, og her må der være gengangere fra kysterne. 

Søen har forbindelse med Halleby Å, og den udløber i nordøst.  I den sydlige del fortsætter 

åen ud mod Storebælt. 

På Bakkendrupvej i den vestlige del ligger Fugledegård, og den har både en god 

parkeringsplads, et fugletårn og et overdækket skjul, der ligger i vandkanten omkranset af 

rørskov og buske. Her er store vinduer og plads til at sidde med madpakke, og et par broer 

giver god chance for at iagttage Vandrikse, Lappedykkere og Skægmejser. Stedet bruges, 

når DOF indbyder til Ørnens Dag i februar, og der er næsten garanti for at se Havørn over 

søen. Fiskeørn, Sølvhejre, Rørhøg, om vinteren Blå Kærhøg og forskellige andre rovfugle 

fouragerer også langs rørskoven og på enge omkring søen. I forår og efterår kommer 

mange gæs, ænder og vadefugle forbi og raster.  Fra rørskoven hører man ofte Rørsanger 

og Gøg, Sølvhejre og Spidsand er set, og om vinteren kan man være heldig med Lille 

Skallesluger.  

I den sydlige del langs Søvej er også en parkeringsplads med grus.  Adgang er nemt via 

vej 219, der hedder Sæbyvej på det sted, hvor man kører hen til p-pladsen. Den er 

populær på grund af den fine udsigt op langs siderne og de tre fugleøer, som blev anlagt 

med hjælp fra Kalundborg Kommune.  Her er stenet, Dværgterner og Klyder yngler her, og 

øerne besøges af mange måger og vadefugle. Om vinteren oversvømmes de, og af den 

grund gror de ikke til. På engene græsser kvæg, og store flokke af Stære og Viber, Stor 

Præstekrave og Strandskader giver liv fra februar. Markerne tiltrækker tusindvis af 

Bramgæs, men også Canadagæs, Sædgæs og Klirer bruger pladsen til at fouragere.  En 

tur rundt om søen giver mange flotte udsigter, og der er adskillige rastepladser med 

mulighed for at kigge efter fugle. En personlig favorit er også Tissø Roklub, da åens udløb 

frister både Isfugl og andre fåtallige arter, og så kan man tage et hvil ved opstillede borde.  


