Gladsaxe Naturgruppes fuglekasseprojekt.

I 2003 fik Gladsaxe Naturgruppe bevilget 5.000 kr. fra Friluftsrådets Tips- og Lottomidler til et fuglekasseprojekt i
Smør- og Fedtmosen.
Oprindeligt fik vi bevilget 10.000 kr. De sidste 5.000 kr. skulle gå til naturformidling med skilte. Den del krævede
velvilje fra både Gladsaxe og Herlev kommuner, og det lykkedes ikke, hvorefter pengende returneredes.
De første 70 fuglekasser blev samlet af et hold brobygningselever på tømreruddannelsen på TEC Gladsaxe.

Det var tanken, at kasserne primært skulle hænges op i de tidligere tørvelodder langs Hillerødmotorvejen, hvor
haveejerne havde haft kasser hængende. De var nu i forfald. Der blev hængt 80 kasser op. Flest mejsekasser, 60
stk., 10 rødstjertkasser, 7 stærekasser og 3 træløberkasser. Siden er kommet et par uglekasser til samt yderligere en
snes mejse- og rødstjertkasser. Kasserne tilses - indrømmet ikke lige flittigt - i yngletiden, og hvert 2.-3. år renses de,
og det markeres, om der har været redemateriale, eller om kasserne bruges til overnatning.

Stærekasserne har kun i begrænset omfang været brugt at stære. For at skabe lidt 'koloni-stemning' blev kasserne
samlet langs hestefoldene ved Gråpilevej i vinteren 2009-2010. Resultatet er udeblevet! Rødstjertkasserne har stået
tomme. De senere år er rødstjerten hørt i ynglesæsonen, men yngel er ikke registreret. Træløberkasserne er primært
brugt at musvitter.

De to uglekasser, som Naturgruppen har sat op i hhv. den centrale del af Smørmosen og Fedtmosen i nærheden af
Jernalderbyen, har ikke været brugt af andre end alliker.

Gruppen adopterede kassen i Smørmosens sydøstre del, Smørmosestien 42. I vinteren 2008-2009 blev kassen
repareret og året efter var der gevinst med 3 unger. I 2011 blæste kassen ned sammen med træet den sad i. Denne
kasse har været i brug siden 1970’erne, så den har udstået flot tjeneste med yngel i mange af årene.
En ny kasse blev opsat i nabohaven, Smørmosestien 40, i februar 2012. Jens Mortensen fik hjælp af sin nabo Peter
Johansen. Denne kasse er ikke faldet i uglernes smag, og der er siden set aktivitet med alliker.

Uglekasser i private haver – Gråpilevej og Frøstjernevej

I 2011 var kassen ved Gråpilevej besat, der blev ikke set unger, men der var aktivitet i lang tid.
Tre hvinandekasser opsat i 2016
I nogle år var Hvinanden konstateret rastende især i Nattergalesøen og Stadagersøen. Den er ynglende i Nydam i
Bagsværd og måske Bagsværd Sø, men mere sandsynligt Lyngby Sø, hvor der sidder flere kasser i haverne langs. For
at forhindre andre fugle i at indtage kasserne var de påført skiltning ’Hvinand’! Det har ikke hjulpet endnu.

