Fuglereservater
Karby-området er et sandt eldorado for ornitologer. Sidst på sommeren ses
og høres hundreder af gæs, og på markerne ses gæssene græsse i flokkevis.
Går man ad trampestien i Karby Enge, kan man iagttage alle mulige strandog vadefugle og lytte til strandfrøernes kvækken.
Af egentlige fuglereservater findes hele to, nemlig :
Agerø Fuglereservat, er ejet af DOF, Fugleværnsfonden og er et område på
26 ha. bestående af en strandparcel + Stenklipperne og Holmene.
Naturreservatet Agerø er efterhånden blevet verdenskendt for sin bestand
af rastende lysbugede knortegæs. Den udrydningstruede lille gås kan kendes
på sin mørke hals med den hvide ring og opleves i tusindtal fra fugleskjulet,
når den overvintrer på Agerø fra november til maj. Men mange andre fugle
kan iagttages året rundt. Der er kikkerter og oplysningsmateriale på stedet.
Ca. 100 m efter det gamle mejeri (retning mod Nykøbing) drejes til højre
mod Agerø.
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DÆMNINGEN TIL AGERØ er 100m lang og stod færdig i 1874.
Dæmningens forhistorie siges at være følgende: En kiste skulle fragtes
til Karby, da Agerø hørte til Karby Sogn, men undervejs faldt både
kisten og den afdøde i fjorden og drev væk med vind og strøm. Dette
gjorde udslaget. Dæmningen blev bygget, og få år senere ( 1908)
lykkedes det også agerøboerne at få deres kirke rejst. Dengang havde
Agerø 200 indbyggere. I dag er der under 30).

Den lille, men meget smukke Agerø Kirke er absolut også et besøg
værd. Der er en ornitologisk udstilling, og kirken har fået status som
områdets "naturkirke".
Mågerodde Fuglereservat

Reservatet er ejet af Åge V. Jensens Fonde og består af 60 ha. strandeng.
I foråret 2015 etablerede fonden en udsigtsplatform, der både er blevet et
"hotspot" for fugleobservationer og et udflugtsmål for dem, der kommer for
at opleve solnedgangen over fjorden eller udsigten over de markante, stejle
stenalderkystskrænter.
Der er borde og bænke i skærmende læ på selve platformen, hvortil der er
etableret kørestolsrampe. Fonden har yderligere etableret en lille P-plads og
udbedret grusvejen, så der kan køres helt ud til platformen.
I MARTS 2021 monterede Aage V.Jensens Fonde også en landskabskikkert
på platformen, så man kan se fuglene selvom man evt. har glemt sin egen
kikkert derhjemme!
Adgangsvejen er ved gården beliggende Ørndrupvej 119.

I reservatet findes bl. a.
ynglende klyder, hav- og dværgterner,
lysbugede knortegæs og hjejler.
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