Smør- og Fedtmosen 1999

Hermed følger fugle - og planteobservationer fra Smør - og Fedtmosen 1999,
hovedsagligt baseret på observationer af Peter Godtfredsen og undertegnede.
Skulle nogen have tilføjelser til denne rapport om fuglelivet i mosen, modtages disse
med varm tak.
En tak til Erik Agertoft og Jan D. Pedersen som har bidraget med obs. til denne rapport.
Frank Desting
Naturgruppen
Herlev 1999
E-mail ; dex@post8.tele.dk

Januar & februar
Igennem januar og februar sås 2 - 4 fouragerende Fiskehejrer i mosen, 12.2 trak 10 Sangsvaner
(fåtallig træk - og vintergæst) over mosen, Knopsvanen blev (i isfri perioder) set med 1 par primo
januar, 2 par i kamp ult. januar,1 par gennem første halvdel af februar i en våge, hele 3 par sås 20.2 og
2 par 27.2, iøvrigt 1 trk. S 12.2.Der foreligger en enkelt januar-obs. af Grågås, nemlig 20.1 2 rst.
(første januar-obs. nogensinde!) og fra februar flg. ; 2.2 1 trk., 5.2 1 trk. N, 12.2 1 trk. NØ, 20.2 2, 27.2
7 trk., ult. februar 28 trk.Gråand sås med max 40 - 50 ind. igennem januar, ca. 70 ind. primo februar
og ca. 120 medio februar.Ult. januar max 8 rst.Troldænder og 2 rst. primo februar (isfri perioder) - den
3.2 trak 1 han af Stor Skallesluger over mosen (fåtallig træk- og vintergæst).
Af rovfugle sås 1 han Duehøg (fåtallig vintergæst) rst. 9.1 - og en Ringdue (eller rettere sagt resterne
deraf) sås 27.1 (formentlig fortæret af Duehøg) - sidste obs. i perioden blev gjort 18.2 med 1 hun jag.
og 1 han rst., Spurvehøg sås med 1 gennem januar og 2 gennem februar, Musvåge overvintrede med 2
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gennem januar og 3 gennem februar, første trk. sås 22.2 9 trk. og 27.2 med 2 trk., den juv. Fjeldvåge
(fra 9.11 1998) sås ved stort set hvert besøg gennem januar og februar ud (iøvrigt første overvintrende
gennem en årrække), to obs. af en “brun” Blå Kærhøg blev det til (ligeledes sjælden vintergæst) ;
nemlig 10.2 1 mobbet af Krager og 20.2 1 jag. på markarealet, Tårnfalk sås med 1 - 2 gennem januar
og 1 - 2 par gennem februar (parringsleg fra 20.2).Blishøne sås med 1 ind. primo januar, flere ult.
januar (territoriekampe påbegyndt), få primo og medio februar (da mosen atter frøs til), iøvrigt hørt trk.
fra nattehimlen pr. 6.2, de første Viber sås 3.2 5 trk. og 28.2 35 trk., af måger sås max 200 rst.
Stormmåger i januar - og ligeledes alm. i februar, gennem hele perioden også nogle Sølvmåger og 1
subadult Svartbag rastede 27.1 (sjælden gæst), alm. var også Hættemåge.Nogle Ringduer (ikke større
tal) gennem perioden og 1 Tyrkerdue sås flyve ind over mosen hhv 2.2 og 27.2.Stor Flagspætte
opholdt sig med 2 ind. (trommende fra 1.1!) i hele perioden, - de første Sanglærker sås 20.2 14 trk. + 1
syng. (ifm mildt vejr) og 21.2 6 trk., samt hele omkring 100 trk. på 1/2 time 27.2. Gråkrage fouragede
på markerne med op til ca. 200 ind. gennem hele perioden (hertil skal nævnes, at der fast holder et fåtal
af “vingebåndskrager” til - formentlig partiel albinistiske fugle, samt at 1 helt sort, dvs med anstrøg af
gråt på bugen sås rst. 3.2 - hybrid ?), omkring cirka 100 Råger holdt til i samme periode - desuden 250
- 300 Alliker fast (også her er der igennem januar set en med hvide vingebånd), Husskade ;
almindelig, f.eks minimum 250 til overnatning talt den 5.2 og Skovskade sås med ca. 5 ind. gennem
januar, ca. 12 ind. gennem februar, herudover 1 trk. S den 27.1.Af mejser sås bl.a. Sumpmejse med
max 1 i januar, 2 - 3 syng. fra primo februar, Halemejse med 15 - 20 ind. i januar og ca. 5 i
februar.Træløber blev set regelmæssigt med 1 gennem januar og 1 - 2 ind. gennem februar, iøvrigt var
Gærdesmutte og Rødhals karakterfugle gennem januar og februar, ligesom Solsort (påbegyndt
morgensang pr. 21.2), Sjagger sås i pæne tal rst. ; ca. 100 gennem januar og 300 - 500 rst. gennem
februar, derimod yderst få Vindrosler i januar, ligeledes yderst få/ingen i februar, Fuglekonge sås
regelmæssigt i hele perioden med få ind., max 6 ind.Den første Jernspurv hørtes syng. 18.2 1 syng. og
20.2 1 syng., - Silkehaler blev noteret som flg. ; 10.1 15 - 20 rst., 29.1 ca. 25 rst., 7.2 25 trk., 12.2 25
trk., 18.2 ialt ca. 100 ind. fordelt på flere flokke.De første Stære ankom 24.2 6 rst. og 27.2 4 rst.Af
finker sås Kernebider blot een gang 20.2 1 og Stillits var regelmæssig med en mindre flok på ca. 10 12 ind. hele perioden, Grønsisken sås i flere småflokke perioden ud med max i flok ca. 60 gennem
januar og max ca. 40 i februar, Gråsisken sås regelmæssigt i hele perioden, men kun med få rst., dvs
max 5, Dompap derimod i pæne tal ; over 10 rst. gennem januar, alm. gennem februar, f.eks 40 rst.
optalt primo februar, få Bogfinker gennem jan. og febr., dog flere fra 20.2 (nu syngende) og
Kvækerfinke ; alle obs. nævnes ; 3.2 1 rst., 11.2 og 12.2 få rst. samt 20.2 8 rst. var alt.Fåtallig var også
Gulspurv, hvorfor alle obs. nævnes ; 5.1 1 rst., 3.2 1 rst., 18.2 1 rst., 20.2 1 rst. og 4 rst. 27.2

Marts, april & maj
Lille Lappedykker ankom 25.3 1 hørt, og hørtes med kun op til 2 “trillende” gennem marts, april og
maj ; skøn 2 ynglepar (bunden er nået!), Gråstrubet Lappedykker ankom 18.3 1 og 20.3 1 par i
Smørmosen, fra dette par sås og hørtes parringsspil fra ult. marts, rugende gennem april/maj og ult. maj
kom parret med 3 unger.Herudover sås i Fedtmosen, fra 26.3 gennem april - til 6.5 1-2 rst.Skarv sås
(som vanligt) med flere ovfl. ; 8.3 2 NØ, 25.3 2 SØ, 3.4 2 NV + 1 NØ, 23.4 1 S og 1.5 2 N.Fiskehejre
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sås fouragerende med 2-4 ind. i marts, optil 5 ind. i april og 1-3 ind. gennem maj.To gange sås 2
Sangsvaner (fåtallig trækgæst) trk. N, nemlig hhv 17.3 og 18.3 og Knopsvane sås med op til 4 par
gennem marts, 2-4 par gennem april hvor 2 par havde bygget rede, optil 4 par gennem maj - dog blot 1
par med ynglesucces i Smørmosen, fik 7 pull.Af rst. Grågæs sås 1 par 3.3 og 14.3, herefter
regelmæssig med 8 rst. medio marts, 4 rst. ult.marts (herudover 12 trk.18.3).Herefter ikke set til 25.4
hvor 2 sås rst. - disse april ud og fra maj regelmæssig med 4-5 rst. primo og 2 rst. medio maj - set til
16.5, herefter ingen, dvs ej heller nogle ynglepar d.å.En lokal sjældenhed er 1 Mørkbuget Knortegås,
som oven i købet blev set rst. i perioden 8-10.4 - og ligeledes sjælden gæst er Bramgås med 150-200
trk. 22.4. Gråand blev set med 30-40 ind. spredt rundt omkring i mosen ifm isfrit medio marts, alm.
spredt på ynglepladserne gennem april og set med pull. fra 5.5, min. 10 ynglepar.Fåtallig trækgæst er
Taffeland som sås med 1 par hhv 13.3 + 14.3 + 5 rst. 23.3, alm. trækgæst er dog Troldand som sås
med max 6-8 rst. primo marts, 17 rst. medio marts, 10 rst. ult. marts, 17 rst. primo og ult. april, 7 rst.
primo og medio maj og 2-4 rst. ult.maj.Fåtallig trækgæst er Stor Skallesluger som blot blev set med 1
han ovfl. 8.3 og 3 ovfl. 14.3.Af “rovtøj” sås i perioden Hvepsevåge - hvor blot een pæn trækdag var
16.5 hvor 75 sås trk., herefter blot 7 trk. 22.5, Duehøg (fåtallig trækgæst) sås flere X ; 2.3 1 han rst.,
11.3 1 hun trk., 26.3 1 + 1 trk., 4.4 1 hun trk., 19.4 1 og 3.5 1 trk. N, Spurvehøg sås med få trk. i
perioden primo marts/primo april - samt optil 4 rst. i marts og 1 rst. i april, fra maj blot 1 hhv 14.5 og
16.5 (ses normalt ganske tilfældigt i ynglesæsonen med mindre den yngler i mosen), Musvåge optrådte
således ; marts : 3-5 rst., (iøvrigt, gennem marts op til 2 par i parringsleg over mosen) - samt trk. fra
18.3 8 trk., 19.3 min. 100 trk., ult.marts noget træk, april : 2 rst. til og med medio april samt få trk.
primo april og sidste trk. 23.4 1, maj : regelmæssig gennem hele maj måned med normalt 1-2 rst. (dog
5 rst. og i parringsflugt 6.5) - samt sidste trk. 2.5 1, den stationære rst. juv. Fjeldvåge (fåtallig træk - og
vintergæst) sås ved stort set hvert besøg gennem hele marts til og med 23.4, oftest sås den fouragere på
markarealet omkring Kildegården, iøvrigt yderligere 1 ad. hun rst. 25.3 samt 1 på direkte træk i april,
den fåtallige trækgæst Rørhøg sås ; 3.4 1 hun trk. + 1 han jag., 14.4 1 han rst., 21.4 1 han rst./trk., 28.4
1 trk. NØ samt 1 han 24.5., og den ligeså fåtallige Fiskeørn sås trk. N på flg. dage 2.4 1, 4.4 1 NØ, 9.4
1 og 23.4 1, en lokal sjældenhed er 1 trk. Lærkefalk 20.5 samt 1 trk. Dværgfalk (fåtallig trækgæst)
10.4, almindeligt optrædende er dog Tårnfalk med 2 par ved 3 falkekasser fra marts til april (meget
aktive), dog blot 1 par gennem maj ; formentlig 1 ynglepar.Fasan hørtes kaldende fra 27.3 - april og
maj ud ; 1-3 ind. (hannen sås ligeledes et par gange), skøn 2 ynglepar, meget tidligt - og sent sås Trane
(trækgæst) ; nemlig 3.3 med en flok på ca. 35 trk. NØ og 13.5 4 trk. NØ, Vandrikse ankom 18.3 1 hørt
og frem til primo maj hørtes blot max 3-4 ind. ; skøn max 4 ynglepar, Grønbenet Rørhøne var alm. fra
medio marts (isfrit) og alm. ynglende perioden ud, dog ikke nærmere optalt, Blishøne ligeledes en del
ifm isfrit primo/medio marts og perioden ud - alm. ynglende, med pull. fra 2.5.Af vadere sås Vibe
regelmæssigt med 1-2 rst. i marts (+ 1 trk. 26.3), herefter udeblev den til 28.4, hvorefter den igennem
hele maj måned sås med 1-3 rst. og fra ult. maj udviste yngleadfærd ; parringsflugt og bortjagen af
potentielle predatorer; 1 sent ynglepar ? Fåtallige trækgæster er Svaleklire med 1 meget tidlig ; 20.3 1
samt 1 rst. 30.5 og Dobbeltbekkasin med 10.5 1 rst., i hele perioden var Stormmåge almindelig,
Sølvmåge i noget mindre antal, men nu mange Hættemåger, f.eks flere hundrede rst. april, ligeledes
alm. var Ringdue ; en del rst. i marts, april og maj - flest hele maj med op til ca. 500 rst. på
markarealerne, iøvrigt trk. flokke fra primo marts - medio marts og lidt træk ultimo marts, herudover en
del ynglepar rundt omkring i mosen, Tyrkerdue blev noteret 25.4 3 flyv. og 29.5 1 kurrende fra have
op til mosen, Gøgen ankom 3.5 1 kukkende og fra medio maj flere - optil 5 kukkende ult.maj (skøn 3-5
“ynglepar”), Mursejler ankom 6.5 1 - fra ult.maj flere hundrede fouragerende i området, sjælden gæst
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er 1 Sortspætte trk. S den 19.3, men Stor Flagspætte optrådte alm.; 1-2 ind. i marts, 2 par i april
(trommende), 2-3 ind. igennem hele maj (trommende til og med primo maj) ; formentlig 2
ynglepar.Fåtallig trækgæst er Hedelærke som noteredes hhv 17.3 1 trk., 18.3 1+1 trk. og 25.3 1 trk.,
derimod en hel del Sanglærker ; gennem første halvdel af marts mange rst./trk. (syng. fra medio
marts), noget træk/rast ult. marts, og gennem hele april få rst./trk. samt ca. 5 syng. over mosen ult.april,
gennem hele maj 2-5 syng ; skøn 2 - max 5 ynglepar.Landsvalen ankom tidligt i år ; 16.4 1, herefter
23.4 få og fra ult.april flere, alm. fra primo maj, flere hundrede fouragerende fra ult. maj, yngler iøvrigt
fåtalligt på gårde i området, 27.4 ankom så Bysvale 2, nogle gennem maj og ult. maj flere hundrede
fouragerende, Digesvale (fåtallig trækgæst) sås blot med nogle ind. 14.5.En sjælden gæst er 1 ovfl.
Ravn den 23.4, alm. kragefugle iøvrigt var Gråkrage ; alm. i hele perioden, f.eks 100 rst. maj,
omkring 5 ynglepar, få “vingebåndskrager” sås i hele perioden, af trk. Krager sås noget træk
medio/ult.marts, Råge forekom alm. i hele perioden med ca. 100 fouragerende ind. samt få ynglefugle
ved Klausdalsbrovej umiddelbart optil området, Allike sås ligeledes almindeligt i hele perioden, med
f.eks flere hundrede ind. fouragerende gennem april/maj, 1 par sås iøvrigt i uglekasse i marts/april ;
muligt 1 ynglepar, Husskade ; meget alm. fouragerende og en hel del ynglepar (den 9.4 sås iøvrigt 1
eks. med ren hvid ryg, øvrige dragtkarakterer som Husskade), Skovskade sås med ca. 5 ind. i marts,
ca. 6 ind. i april (til medio april), ult.april og gennem hele maj få ind., max 4 ind. den 12.5 ; formentlig
1-2 ynglepar. Sumpmejse var regelmæssig med 1-2 syng. gennem hele marts og først i april, max 4
syng. ult.april, og fra maj blot 1 hhv 2.5 og 16.5 ; formentlig få ynglepar, Halemejsen forekom i større
tal ; max 15 ind. gennem marts, ca. 5 gennem april, regelmæssig gennem maj med max ca. 6 ind., set
og hørt 3 steder medio maj ; omkring 3 ynglepar, 1 kaldende Pungmejse noteredes 5.5 (sjælden
gæst).Træløber var regelmæssig fra primo marts til medio april med 1-2 ind. (hørtes syng. 28.3) sidste noteret 14.4.Alm. ynglefugle er Gærdesmutte (skøn 20-25 ynglepar) og Rødhals (skøn 15
ynglepar), specielt høres mange af de to sidstnævnte arter syng. først på ynglesæsonen i april,
Nattergalen skuffede dog i år ; ankom 7.5 1 syng. - herefter alm., men meget fåtallig syng., normalt 2-3
syng. i maj, max 5 syng. 29.5 ; skøn 5 ynglepar.Den fåtallige trækgæst Rødstjert noteredes med 1 rst.
hhv 6.5 og 10.5, Bynkefugl noteredes regelmæssigt i perioden 7.5 1 rst. - 22.5 1 rst., med max 5 rst.
12.5, “mange” rst. 14.5, 8 rst. 16.5, 3 rst. 19.5 - ligesom Stenpikker noteredes regelmæssigt i perioden
5.5 1 rst. - 28.5 1 rst., med max 3 rst. 12.5, “mange” rst. 14.5, 4 rst. 16.5, 3 rst. 19.5.Masser af Solsorte
yngler i mosen (umulig at optælle!), og Sjagger yngler fortsat i pæne tal ; min. 35 ynglepar er skønnet,
forekomst iøvrigt ; marts : ca. 300 rst. (syng. fra primo marts), april ; alm. på ynglepladserne, flest i
Smørmosen, men også flere par i Fedtmosedelen, maj ; min. 35 ynglepar er skønnet.Vindrossel sås (og
hørtes syng.) med nogle rst. gennem hele april måned, Sangdrossel ankom til mosen 26.3 med 3 syng. herefter alm. gennem april/medio maj med 3-5 syng., medio maj dog 2-3 syng. ; skøn ; 3 ynglepar, en
fåtallig trækgæst er Misteldrossel der sås den 20.3 med 1 rst. sammen med Sjaggere.Af sangere
ankom Rørsanger 5.5 1 syng., 6.5 2 syng., 12.5 nogle syng., 16.5 mange syng., ult.maj ca. 30 syng. ;
min. 30 ynglepar, Kærsanger ankom tidligt, nemlig 14.5 1 syng., 16.5 1 syng., herefter blot ganske få
syng. gennem maj ; få ynglepar, en sjælden trækgæst er Sivsanger med 1 noteret 12.5, og en fåtallig
trækgæst, nemlig Gulbug hørtes syng. 22.5, den første Munk hørtes 23.4 2 syng. + 1 hun, herefter gik
det stærkt ; ca. 15 syng. 25.4 og gennem maj ganske alm. syng. ; skøn 20-25 ynglepar, Havesanger
ankom tidligt ; 5.5 2 syng., 6.5 3 syng. + set, herefter ganske alm. gennem maj ; skøn hele 20 ynglepar,
Tornsanger ankom 3.5 1 syng., flere fra 7.5, alm. fra medio maj, ult.maj ; skøn 20 ynglepar,
Gærdesanger ankom 25.4 1 syng., 27.4 “nogle”, 28.4 “nogle”, alm. syng. gennem maj ; flest i haver op
til mosen, men også nogle ynglepar i selve mosen, Løvsanger hørtes første gang 23.4 flere syng., 25.4
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20-25 syng., alm. syng. gennem maj ; skøn 15-20 ynglepar, Gransanger ankom tidligt ; 18.3 1 syng.,
26.3 flere syng., og herefter alm. syng. med 15-20 syng. fra primo april/medio maj, ult.maj dog færre ;
skøn 15 ynglepar.Fuglekonge sås i perioden primo marts/primo april med max 5-8 ind., og en isoleret
obs. gjordes 19.5 1, fåtallig trækgæst er Grå Fluesnapper, som blev noteret på flg. dage ; 12.5 2 rst.,
14.5 1 rst., 16.5 4-5 rst. og 19.5 1 rst., ligeledes fåtallig trækgæst er Broget Fluesnapper, som
noteredes 27.4 1 syng. + 28.4 1 syng., herefter 3.5 1 han og 6.5 1 syng., Jernspurv forekom således i
perioden ; få syng. (max 8 ind.) gennem hele marts måned, flere (over 10) syng. gennem hele april, alm.
syng. gennem maj ; skøn 10-15 ynglepar, Engpiber sås med de første 2 trk. 18.3, herefter - fra 26.3 til
1.5 dagligt få/nogle rst./trk. (max 10-15 rst./trk. 9.4) og en efternøler 12.5 1 trk., mere fåtallig var, som
ventet, Skovpiber med blot disse obs. ; 27.4 1 trk.og 28.4 1 trk., Hvid Vipstjert ankom tidligt ; 8.3 3
rst., fra 14.3 - april ud regelmæssig, men fåtallig med max 3-4 ind. 5.4, ellers normalt 1-2 rst., ligeledes
regelmæssig gennem hele maj med 1-2 fugle (hørt syng. 1.5), Gul Vipstjert noteredes 5.5 1 og 16.5 1
(fåtallig forårstrækgæst), eneste obs. af Silkehale (fåtallig trækgæst) gjordes 10.4 12 rst., Rødrygget
Tornskade sås 6.5 1 rst. og 19.5 1 rst. (fåtallig trækgæst), Stær hørtes syng. fra primo marts, forekomst
iøvrigt ; flokke på max 25 ind. primo marts, flokke på max 60 ind. medio marts, flokke på max 120 ind.
ult.marts (ult.marts flere ynglepar og flere syng.), gennem april og maj alm. i småflokke + omkring 5
ynglepar, Skovspurv yngler idag mere alm. end tidl., idet denne art har indtaget en del opsatte kasser ;
skøn ; min 15 ynglepar, af finker sås Kernebider jævnligt med 1-2 ind. (max 10 rst. 5.3 og hørt syng.
6.3 og 13.3) gennem hele marts, iøvrigt ingen, alm. syng./ynglende er Grønirisk med cirka 15
ynglepar, Stillits sås gennem hele marts med ca. 12 primo, få medio og ca. 10 ult. (syng. ult.marts),
herefter sås få primo/medio april - og en isoleret obs. 28.5 1, Grønsisken sås i mindre flokke (max ca.
30 ind.) gennem hele marts, iøvrigt lidt egtl. træk ult.marts, ingen herefter, fåtallig var Tornirisk med
ankomst 3.4 1 rst., 23.4 få rst., 28.4 1 samt 5.5 1, 14.5 1 og 19.5 3 var alt perioden kunne byde på,
Gråsisken forekom fåtalligt igennem marts (med max 8 ind.), til gengæld kunne hele april opvise
yngleadfærd, sangflugt mv af 2-4 par, dette fortsatte gennem maj hvor 2-3 ynglepar skønnedes (arten
har med held ynglet de sidste par år i mosen), Dompap sås alm. gennem marts med ca. 20 ind., dog
færre fra ultimo marts (iøvrigt syng. primo marts), fra april blot hørt to steder i Fedtmosedelen 9.4, og
fra maj ; 6.5 1 hørt ; yngler formentlig med 1-2 par, men lever yderst skjult i ynglesæsonen, en fåtallig
trækgæst er 1 Lille Korsnæb han rst. 9.4, alm. i hele perioden var derimod Bogfinke ; syng. fra primo
marts + alm. rst./trk. i marts/primo april, alm. syng. i april og maj og der er skønnet omkring 20
ynglepar, Kvækerfinke optrådte med max 10 rst. (iøvrigt hørt syng. ult.marts) i perioden 17.3 - 29.3,
fåtallig var Gulspurv, hvorfor alle obs. nævnes ; 3.3 1 rst., 18.3 2-3 rst. og 4.4 1 rst., Rørspurv ankom
til mosen 3.3 2 rst., 8.3 ca. 5, 14.3 få, alm./syng. fra 17.3 - gennem april og maj 15-20 syng. ; skøn 1520 ynglepar.

Juni , juli & august
Lille Lappedykker hørtes kun een X i juni ; 4.6 (1 syng.) og fra juli flg. ; 1.7 1 syng. + 1 juv., 18.7 1
og 24.7 1, Gråstrubet Lappedykker ; familien sås (fra juni nu kun med een unge) gennem hele
perioden.Af Skarv blev flg. obs. gjort ; 7.6 1 N, 10.6 2 + 1 Ø, 23.6 1 SØ, 21.7 1 SV og 27.8 1 trk. S,
Fiskehejre sås fouragerende med 1 - 2 ind. gennem juni, 2 gennem juli og 1 - 2 gennem august, dog 3
ind. fra ult. august, Knopsvane-parret der oprindeligt fik 7 pull., sås hele perioden, men antallet af
unger blev reduceret til 4 unger, een obs. af Grågås blev det til ; nemlig en flok på ca. 30 trk. SØ 13.8,
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alm. med unger + fældende ind. sås Gråand hele perioden og Troldand sås med ; juni ; 2 par primo, 1
par medio og ult., juli ; 5 ind. primo og herefter (med./ult.) 1 hun, ingen i august, og dermed ingen
ynglepar.Hvepsevåge afsluttede forårstrækket med 1.6 få trk., 2.6 4 rst. (parringsleg), og de første i
efteråret blev 20.8 7 trk., 25.8 25 trk., 26.8 1 trk. og 27.8 6 trk., Duehøg sås med 1 juv. hun rst. 18.7
(sjælden sommergæst) og 1 hun kreds. 20.8 (fåtallig trækgæst), dens “lillebror” Spurvehøgen (som er
en fåtallig sommergæst) sås som følger ; 2.6 1, 5.6 1, 17.6 1, 24.6 1, 25.6 1, 1.7 2 i leg, 25.7 1, 4.8 1,
15.8 2, 20.8 1 rst. + 1 kreds., herefter, ult. august igen regelmæssig med omkring 5 rst. + lidt trk.,
ligeledes fåtallig sommergæst er Musvåge som sås således ; 4.6 1 jag., 10.6 1 fourag., 13.6 1 kreds.,
16.6 1 jag., 17.6 1 fourag., 19.6 2 i leg, 22.6 1, 24.6 1, 1.7 1 jag., 18.7 3 rst., 25.7 1, 27.7 1 jag., 13.8 1,
25.8 1, 26.8 1 rst., 26.8 1 rst., 27.8 1 jag., 30.8 3 rst. + de 2 første trk. (altså denne sommer, modsat tidl.
år, ganske regelmæssig gennem sommeren) ; formentlig ynglepar fra Hareskoven, - sjælden
sommergæst (formentlig tidl. trækgæst) er 1 “brun” Kærhøg ; formentlig Blå Kærhøg med ang. 1 rst.
på markarealet den 18.7 (første sommerfund fra mosen!), en meget sjælden art er 1 Slangeørn som sås
trk. S den 27.8 kl. 11.35 (ny art for mosen - og dermed art nr.183 ialt), 1 Fiskeørn trak over mosen 20.8
(fåtallig trækgæst), det blev til 1 ynglepar af Tårnfalk i opsat redekasse i Smørmosen ; parret sås med
nyudfløjne unger fra 8.7 og perioden ud sås parret med deres 3 unger jagende over markerne.Fasan ; 1 2 kaldende hanner (sås og hørtes) regelmæssigt gennem juni/juli, (formentlig 1 - 2 ynglepar), men ingen
obs. fra august, Vandrikse hørtes kun 2 X juni/juli ; 24.6 1 og 27.7 1, gennem hele august hørt mere
regelmæssigt med 1 - 2 stk. (ialt 4 gange fra 13.8 - 30.8), Rørhøne og Blishøne var alm. ynglende ;
Blishøne alm. med unger fra juni/august (omkring 15 - 20 ynglepar/kuld), Rørhøne ikke optalt pga den
skjulte levevis, lidt vadere sås ; 4.6 1 overflyvende Strandskade (sjælden trækgæst), Vibe sås
regelmæssigt gennem hele juni med 2 - 4 ind.; herefter ingen og altså ingen ynglepar d.å., Svaleklire
(fåtallig trækgæst) sås med 1 rst. 8.7 og 1 S 16.7, ligeledes fåtallig trækgæst er Dobbeltbekkasin som
sås med 1 flyv. 13.8, det blev til få Stormmåger og nogle Sølvmåger gennem hele sommeren, en
sjælden gæst, nemlig 1 Sildemåge ad. sås rst. 6.7, mens Hættemåge var alm. forekommende.Ringdue
forekom således ; alm. rst. (flere hundrede) + alm. ynglende gennem juni og juli, fra medio juli og
august ud jævne småflokke SV flyvende + ca. 100 rst. gennem august, Tyrkerdue sås hhv 7.7 1 og
13.7 (1 syng. fra have), gennem juni & juli 2 - 3 “kukkende” Gøge, ingen obs. i august, Mursejler sås
med flere hundrede fouragerende gennem juni/juli, ult. juli øgning til ca. 500 rst., herefter mange første
halvdel af august, færre ult. august, alle obs. af Stor Flagspætte nævnes her ; 4.6 3 ind., 7.6 2
(formentlig 2 ynglepar ; 1 par i Smørmosen og 1 par i Fedtmosen), 1.7 1 - 2, 6.7 1, 26.7 hørt, 13.8 1,
15.8 3 og 25.8 2.Sanglærke hørtes med 3 syngende gennem juni/medio juli ; skøn 3 ynglepar, herefter
ingen, Landsvale ; alm. ynglende på gårde i området/alm. fouragerende juni/juli/august ; fra august
også alm. trk., Bysvale ; samme forekomst som Landsvale, dog noget færre i antal og næppe ynglende,
men alm. fouragerende hele sommeren og alm. trk. fra august, Digesvale (fåtallig trækgæst) sås med
“nogle” hhv 25.8 og 26.8.Gråkrage ; alm. juni/juli, flere (mange fouragerende) fra august (i hele
perioden et fåtal af “vingebåndskrager”, heriblandt 1 med grønligt skær på vinge), Råge ; nogle gennem
juni/juli, mange fouragerende fra august, Allike ; ganske alm. fouragerende juni/juli (+ 1 ynglepar i
Natugle-kasse), flere hundrede fra august, mange Husskader med unger hele perioden, alle obs. af
Skovskade nævnes ; 1.6 1, 10.6 1 par med unger, 17.6 juv., 7.7 hørt, 26.7 2 familier, 13.8 få, 15.8 få,
26.8 ca.5. (2 ynglepar).Både Musvit og Blåmejse sås med nogle ynglepar i kasser i selve mosen, dog
flest ynglende i haver optil mosen, derfor sås begge arter alm. fouragerende gennem hele sommeren,
specielt mange, med unger, fra juli måned, alle obs. af Sumpmejse nævnes ; 19.6 2 par med unger,
22.6 hørt, 6.7 hørt, 8.7 1-2 syng., 18.7 1, 26.7 familie, 15.8 hørt, 25.8 3-4 og 26.8 2 (altså omkring 2
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ynglepar), alle obs. af Halemejse nævnes ; 5.6 1-2 par med unger, 7.6 1 par med unger, 19.6 ca. 2 par
med unger, 22.6 2 par med unger (både nordlig og sydlig race), 1.7 1 flok, 8.7 nogle, 24.7 familie herefter ingen til 27.8 hørt (altså omkring/min.2 ynglepar), første sommerfund af Spætmejse gjordes
19.6 med 1 rst./strejf., Træløber har formentlig ynglet med 1 par, idet arten er set i både maj og juni
måned, dog ingen fra juli, og fra august ; 2.8 1 og 13.8 1, alm. ynglende er både Gærdesmutte og
Rødhals (set og hørt hele perioden), Nattergal hørtes syng. med få ind. til primo juni + 1 syng. 7.7,
18.7 hørtes den kaldende, herefter ingen, af rastende Bynkefugle sås ; 15.8 1, 25.8 6, 27.8 6 og 30.8 1,
Sjagger var alm. (med unger fra juni) hele perioden, derimod sås Sangdrossel ikke i juni, herefter flg.
sparsomme obs.; 2.7 2, 7.7 1, 25.8 få rst., 27.8 1.Af sangere hørtes (og sås) Rørsanger med op til 40
ind. primo juni ; dvs omkring 40 ynglepar skønnet, herefter alm. syng. hele perioden, dog færre fra ult.
august, Kærsanger hørtes kun med 1 syng. hhv 19.6 og 1.7, Gulbug ; 1 syng. 24.6 kunne indicere 1
ynglepar !? (fåtallig ynglefugl), Munk hørtes alm. syng. hele perioden og kaldende fra ult. august,
Havesanger ligeledes alm. syng. juni/juli, og fra august ; 15.8 og 25.8 kaldende, Tornsanger ligeledes
alm. syng. juni/juli, og fra august hørt syngende 15.8 og kaldende 25.8 og 1 set 21.8, Gærdesanger
derimod hørtes “kun” syngende juni ud, herefter ingen obs., Løvsanger alm. syngende juni - medio
august, og der blev i juni skønnet 30 ynglepar, fra ult. august hørt kaldende, Gransanger ; alm.
syngende juni, nogle syng. juli, kaldende i august, fra ult. august mange rst., fåtallig trækgæst er Grå
Fluesnapper som sås med 1 rst. 25.8, Broget Fluesnapper har muligvis ynglet i have optil mosen, idet
1 hørtes syng. her 11.6 (fåtallig ynglefugl), igennem juni/juli var Jernspurv alm. ynglende, herefter
ingen obs., Engpiber begyndte så småt træk ult. august ; 21.8 få, 25.8 få og 26.8 få (rst./trk.) og
ligeledes Skovpiber ; 21.8 nogle rst./trk., og resten af ult. august mange rst./trk., Hvid Vipstjert sås i
perioden blot 4.6 1, ingen i juli, - august ; 15.8 2 og 27.8 1 rst. og de 2 første trk., Gul Vipstjert
noteredes med første sommerfund fra mosen den 10.6 1 rst., efterårstrækket startede 13.8 med et pænt
træk - og august ud jævnt træk.Stær ; fra primo juni/medio juli mange rst. med unger, som forsvandt
ult. juli hvor der blot gjordes flg. obs. ; 27.7 ca. 60 V og 31.7 ca. 75 til overnatning, ingen i
august.Gråspurv og Skovspurv var alm. hele perioden ; Gråspurv dog mest ved bebyggelse op til
mosen, Skovspurv mere alm. i moseområdet ; f.eks flokke på flere hundrede fra medio juli/august
ud.Af finker sås Kernebider (som er en fåtallig sommergæst) hhv 24.6 1, 1.7 1, 14.7 2 ovfl., 31.7 1
ovfl., 15.8 1 og 27.8 1, Grønirisk var meget alm. i hele perioden, med unger fra juli mnd., Stillits sås
2.6 1, 6.7 2, 7.7 få, 18.7 2, 24.7 1, 26.7 1, 27.7 1,13.8 2, 14.8 1, 25.8 2, 27.8 1 og 30.8 få.; arten er ang.
set med unger i sensommeren, ynglepar i eller nær mosen.Grønsisken ankom ret tidligt (invasion) ; en
flok på ca. 65 ind. den 25.8, få den 26.8 og 27.8 og ca. 10 ind. 30.8, lidt Tornirisk sås ovfl./trk. hhv
15.8 1, 25.8 2 og 27.8 6 trk., Gråsisken (som har ynglet med 3-4 par d.å.) hørtes syngende hele
juni/primo juli, sås med unger fra 2.6 til og med 31.7, herefter ingen obs., Dompap ; flg. obs. i
perioden foreligger ; 7.6 1, 11.6 hørt, 17.6 juv., 19.6 hørt - ingen fra juli, august ; 15.8 og 27.8 få, alm. i
hele perioden (med unger i juli) var Bogfinke og første sommerfund af Kvækerfinke (tilfældig
sommergæst) blev gjort 22.6 hvor 1 sang i Fedtmosen (forlænget træk ?).1 trk. Hortulan (sjælden
gæst) hørtes - og sås den 26.8.Rørspurv var alm. syng. gennem juni/juli og alm. gennem august.

September & oktober
Skarv noteredes to gange i perioden, nemlig 23.9 1 trk. S og 5.10 9 trk. SØ, Fiskehejre sås med 3 ind.
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gennem september og 2-3 ind. gennem oktober, en sjælden gæst, nemlig Rørdrum sås fra fugletårnet i
Smørmosen med 1 rst. den 23.9, Knopsvane-parret med deres 4 juv. sås gennem hele perioden,
herudover trak 5 SV den 24.10, af trk. gæs blev det til ; Grågås ; 7.10 10 S samt en flok på omkring
100 + 4 SV den 15.10, 15.10 iagttoges ligeledes to flokke på hhv ca.70 og ca. 40 Brantagæs,
formentlig Bramgås (sjælden trækgæst) trk. SV, 40-50 Gråænder lå i mosen gennem hele perioden,
det blev kun til flg. obs. af Troldand ; 21.9 1 hun rst., 14.10 1 hun rst. og 15.10 1 par rst., Hvinand
(fåtallig trækgæst) sås med 4 trk. den 7.10, flere flokke på omkring hundrede Ederfugle (ret sjælden
trækgæst) trak SV den 15.10, af rovfugle sås de sidste Hvepsevåger 5.9 2 trk., 22.9 3 trk. og 1 sen
(faktisk første oktober-obs.) trk. den 5.10, Duehøg (fåtallig gæst) sås med 1 hun jag. 21.9, Spurvehøg
sås derimod almindeligt med ca. 5 rst. og nogle trk. gennem sept., en del trk. (f.eks max ca. 25 trk. 5.10
samt ca. 20 trk. 14.10) + omkring 5 rst. gennem hele oktober, Musvåge ; af rst. fugle sås 2-4 gennem
sept./primo okt., fra medio oktober og måneden ud 2, trækket begyndte 5.10 med ca. 30 trk., 6.10 med
ca. 40 trk., 7.10 med 7 trk., og gennem hele oktober nogle trk., men absolut største dage blev 14.10 med
omkring 1500 trk. SV og 16.10 med 300+ trk., nogle Fjeldvåger (fåtallig trækgæst) blev “spottet” med
2 trk. hhv 14.10 og 15.10, ligeledes fåtallig trækgæst er 1 “brun” Kærhøg sp., formentlig Blå Kærhøg
med 1 rst. 12.9, og (atter) en fåtallig trækgæst ; Rørhøg sås 5.9 1 rst. og 1 juv. trk. 5.10 - (sen),
Fiskeørn (fåtallig trækgæst) ; 1 trk. hhv 27.8 og 12.9, sjælden gæst er 1 juv. han Vandrefalk trk. 22.9,
og fåtallig trækgæst er 1 Dværgfalk rastende 11.10, Tårnfalk derimod var fortsat alm. med hele
familien gennem hele perioden, Fasan noteredes blot 14.10 1 han og 24.10 1 hørt, 1 Trane (fåtallig
trækgæst) fløj N den 7.10, Vandrikse hørtes blot med een fugl hhv 22.9 og 5.10, derimod var både
Rørhøne og Blishøne ganske almindelige i perioden, en flok på omkring 80 ovfl. Hjejler (fåtallig
trækgæst) noteredes 17.10, Stormmåge, Sølvmåge, og Hættemåge var alle alm. i hele perioden, en
fåtallig trækgæst, nemlig Huldue sås med 1 trk. den 6.10, alm. var dog Ringdue med (fortsat) jævne
SV-flyvende flokke gennem hele perioden, øgende til større flokke direkte trk. SV gennem oktober,
dvs. flokstørrelser på nogle hundrede - desuden en hel del rst. gennem perioden, Tyrkerdue blev set
som følger ; 11.9 1, 12.9 1 og 14.10 1, de sidste Mursejlere blev set til og med primo september, 1
Sortspætte (sjælden gæst) rastede i mosen den 26.9, derimod var Stor Flagspætte alm. med 2-3 ind.
gennem hele perioden, Hedelærke (fåtallig trækgæst) iagttoges med 2 trk. den 5.10, mens Sanglærke
begyndte trækket med 1 trk. 22.9, og herefter, gennem første halvdel af oktober var ganske alm.
trækkende (f.eks ca. 100 trk. 5.10), men ikke nærmere optalt, Landsvale ; alm. rst.- og trk. gennem
hele september, sidste notat blev 1.10 1 (ret sent, og første oktober-obs for mosen), ligeledes alm.
gennem første halvdel af september var Bysvale, med sidste obs. 21.9 få og 22.9 1, gennem hele
perioden holdt omkring tusind kragefugle til i området, flest Alliker, men også mange Gråkrager og
Råger (som vanligt også få “vingebåndskrager” - samt 1 rst. Sortkrage 12.9), ganske alm. var
ligeledes Husskade, - Nøddekrige (sjælden gæst) sås med 1 trk.S hhv 26.9 og 5.10, Skovskade sås
med 5-10 ind. gennem første halvdel af sept., men fra 15.9 influx med ca. 35 rst./trk. fugle, herefter dagligt - til og med medio oktober omkring 50 rst./trk. (invasion), fra ult. oktober mere normale tal ; ca.
10-15 rst., alm. var (naturligvis) både Musvit og Blåmejse, samt Sumpmejse, sidstnævnte dog “kun”
med 5-8 ind. gennem hele perioden, Halemejse sås ligeledes almindeligt med 10-15 ind. gennem sept.,
men blot få medio okt. (sandsynligvis blot overset), Spætmejse (fåtallig/sjælden gæst) blev noteret på
flg. dage ; 21.9 2 rst., 22.9 1 rst., 26.9 1 rst. samt 15.10 1 rst., Træløber var regelmæssig med 1-2 fugle
gennem september og 1 fugl gennem oktober, karakterfugle var Gærdesmutte og Rødhals ; begge
arter syngende gennem efteråret, Rødstjert (fåtallig trækgæst) noteredes 11.9 1 hun rst. og 21.9 2 rst.,
alle obs. af Bynkefugl nævnes ; 6.9 3 rst., 11.9 4 rst., 12.9 8 rst., 15.9 4 rst., 19.9 1 rst. og 6.10 2 rst.,
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derimod blev Stenpikker blot set een gang dette efterår, nemlig 1 rst. 5.10 (sen fugl), Solsort var - som
altid - ganske alm., Sjagger ligeledes alm. gennem hele perioden, med influx fra medio/ult.sept ; flere
hundrede og mange hundrede gennem oktober, trækkende som rastende, Vindrossel ankom 21.9 1 og
23.9 1, - men først fra 7.10 influx med mange hundrede - dette billede oktober ud, Sangdrossel ; fra
19.9 - ult.sept. dgl. omkring 20 rst., primo oktober optil 50+ rst./trk. dgl. - “nogle” medio okt., og sidste
27.10 1 rst., af sangere sås Rørsanger ret alm. gennem første halvdel af sept., sidste notat 19.9 få,
Munk noteredes hhv 12.9 1 hørt, 19.9 1, 21.9 3 rst. (subsang) og 22.9 1 (subsang), de sidste
Tornsangere noteredes 6.9 2 rst. og 12.9 1 hørt, derimod var Løvsanger alm. rst. gennem hele sept.,
og sidste notat gjordes primo okt., ligeledes alm. rst. gennem sept./med.okt. var Gransanger ; og sidste
notat for perioden gjordes 20.10 få, - gennem september (fra 11.9) dgl. få - 5-8 ind. af Fuglekonge,
stigende til ca. 25 rst. gennem hele oktober, Grå Fluesnapper (fåtallig trækgæst) sås med de sidste
fugle hhv 5.9 2 rst. og 11.9 1 rst., Jernspurv sås med “nogle” rst./trk. i perioden medio sept./primo
okt., herefter få medio okt., Engpiber sås med få ind. primo/medio sept., fra ult.sept./primo okt. mange
rst./trk. ; f.eks flere hundrede 23.9, 1000+ 5.10, - 6.10 og 7.10 mange hundrede, fra medio okt. “nogle”
rst./trk. - og få trk. ult.okt., Skovpiber ; “nogle” rst./trk. gennem første halvdel af sept., herefter få ult.
sept., og sidste 5.10 1 trk., Hvid Vipstjert sås fåtalligt, 1-8 ind., gennem hele september, og sidste obs.
blev 5.10 1 trk. og 6.10 1, Gul Vipstjert var alm. med “nogle” rst./trk. gennem hele sept., og sidste
obs. blev 6.10 få, Silkehale ; flere hørt 28.10 (tidligt), fra 19.9/- sept. og oktober ud sås regelmæssigt
mellem 10 og 25 rst. Stære ; desuden enkelte trk. primo okt., både Gråspurv, og specielt Skovspurv
var alm. i perioden, sidstnævnte i flokke på flere hundrede gennem sept./okt., alle obs. af Kernebider
nævnes ; 11.9 1, 15.9 1, 19.9 3, 21.9 1 og 5.10 1, ganske alm. i hele perioden var Grønirisk, og Stillits
sås regelmæssigt gennem september med 5-8 ind., og almindeligt gennem oktober med max 45 ind.
primo, 15 medio og 10 ultimo, Grønsisken (som jo ankom tidligt i år, jvf. sidste periode - invasionsart)
sås almindeligt gennem hele perioden med max 20-40 ind. gennem september, max 50 ind. primo
oktober, herefter alm./flere småflokke resten af oktober (herudover nogle trk. fugle i perioden medio
sept./primo okt.), eneste obs. af Bjergirisk (fåtallig trækgæst) gjordes 27.10 med 1 ovfl., Gråsisken derimod - sås, igen almindeligt fra 7.9 - september og oktober ud, med få ind., 1-8 stk. i sept. og
ligeledes få ind., max 10, gennem oktober, herudover 13 direkte trk. 7.10, en tilfældig gæst er Gulirisk
(ny art for mosen, art nr. 184 ialt) idet en sen fugl sås og hørtes flyvende Ø den 24.10, Dompap var
alm. med ca. 5 ind. gennem september og 5-10 ind. gennem oktober (herudover få direkte trk. primo
okt.), Lille Korsnæb (fåtallig trækgæst) sås hhv 6.10 1 trk. og 15.10 5 ovfl., Bogfinke var alm. rst.
gennem hele perioden, lidt træk noteredes fra 11.9, men først fra ult. sept. større træktal ; f.eks 23.9
flere tusinde trk., og flg. dage med flere tusinde trk. var 5.10, 6.10 og 7.10, herefter “nogle” trk. oktober
ud, iblandt dem hørtes også en del Kvækerfinker trk. (i perioden 23.9 - medio okt. (omkring 15 - 20 %
“kvækere”)), udover flere rst. gennem hele oktober, Gulspurv ; alle obs. nævnes ; (igen) 6.10 1 rst.,
14.10 2 rst. og 15.10 3 rst., Rørspurv ; faldt i antal, til kun få ind. til og med medio september, herefter
- medio/ult. sept. flere rst., og gennem oktober mange rst./trk. første halvdel, herefter et fald til “nogle”
ult. oktober.

November & december
Lille Lappedykker noteredes hhv 19.11 2 rst. og 2.12 1 rst. (faktisk første efterårs/vinterobs. gennem
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årene!), Skarv sås ovfl. 1.12 2 SV, 13.12 5 SV og 22.12 1 SØ, der sås 1-2 rst. Fiskehejrer gennem
nov.- og 2-3 ind. gennem december, ult. oktober sås 2 trk. Sangsvaner (fåtallig trækgæst), til og med
medio november sås Knopsvane-parret med deres 4 juv., herefter blev 1 ad. + 1 juv. set kortvarigt
medio december, af overflyvende/trk. fugle sås 13.12 7 SV og 22.12 13 N + 2 SV, en flok på 16 SVtrk. Canadagæs (uregelmæssig trækgæst) passerede mosen 7.12, Gråand ; alm. med 35-40 ind.
gennem nov., alm. med ca. 30 ind. gennem første halvdel af december, herefter, ult. december, sås op
til 85 ind. i våge ved “Svanesøen”- da mosen i denne periode var islagt, Troldand forekom således ;
november ; 9.11 1 , 11.11 3, 30.11 2, december ; 2 primo og 1 kortvarigt medio (alle rst.), Duehøg
(fåtallig vintergæst) indfandt sig i mosen med 1 hun rst. 2.11, 1 rst. 7.11, 1 han rst. 11.11, 1 2K/imm.
hhv 30.11, 1.12, 21.12 og 22.12 (sås rst./jag.), Spurvehøg sås med 2-4 ind. gennem nov./december,
Musvåge sås fast med 3 rst. gennem nov. og 4-5 rst. gennem december, 1-2 Tårnfalke ligeledes fast
gennem hele perioden, Vandrikse ; 2 fugle hørtes 11.11 (sjælden vintergæst), Grønbenet Rørhøne ;
blot få ind. til og med medio nov. (sidste obs. 11.11), derimod var Blishøne ganske alm. gennem
november/medio november, herefter (ult.december) forsvandt de pga frost/is, alm. i perioden var
Stormmåge, Sølvmåge (dog i mindre tal) og Hættemåge, af rst. Ringduer sås omkring 80 ind.
gennem november, ca. 50 ind. gennem første halvdel af dec./færre, ca. 30 ind. fra ult. dec. (kulde), en
enkelt Tyrkerdue-obs., nemlig 13.12 2 blev det til, Natugle (som jo ses og høres sjældent) blev ang.
set een gang i skumring i efteråret - og 1 hørtes ved nattetide 16.11, gennem hele perioden sås 2-4
Store Flagspætter, Sanglærke ; flg. obs. gjordes ; 3.11 ca. 10 trk., 9.11 og 11.11 få trk., 1 Ravn
(sjælden gæst) sås ovfl. den 25.12, omkring 1000 kragefugle rastede gennem hele perioden, flest
Alliker, men også en del Gråkrager og Råger (iøvrigt, som vanligt, få “vingebåndskrager” i hele
perioden), iøvrigt ganske alm. var Husskade, Skovskade sås alm. med ca. 15 ind. gennem nov. og ca.
10 ind. gennem dec., Musvit og Blåmejse forekom, som vanligt, ganske almindeligt, Sumpmejse
ligeledes alm., dog blot med ca. 8 ind. gennem nov. og ca. 5 ind. gennem dec., Halemejse ; alm., men
fåtallig ; 6-8 ind. gennem nov. og 10-15 ind. gennem dec., den, for mosen, fåtallige/sjældne Spætmejse
blev noteret med 1 ind. rst. den 3.11, regelmæssig var Træløber med 1-2 gennem nov. og 2-4 ind.
gennem december, karakterfugle var Gærdesmutte og Rødhals ; begge arter syng. gennem hele
perioden, Solsort forekom, som altid, ganske almindeligt, flere hundrede Sjaggere rst. gennem hele
perioden, færre Vindrosler ; dog 100+ primo/medio november, få ult.nov., - og ganske få til og med
medio december, den sidste Gransanger noteredes 3.11 1, Fuglekonge forekom således ; november ;
ca. 20 rst. primo, 10-15 rst. med., ca. 10 rst. ult, gennem hele december 10+ rst., Silkehale blev noteret
3.11 flere hørt, 8.11 ca. 20 rst., 9.11 ca. 20 rst., 14.11 ca. 20 rst. og 19.11 hørt - ingen december-obs.,
Stær ; blot to obs. fra perioden ; 17.11 5 rst. og 19.11 en flok på ca. 45 rst., Gråspurv og Skovspurv
forekom begge alm. ved bebyggelse i området, alle obs. af Kernebider nævnes ; 11.11 3, 15.11 1, 1.12
1, 13.12 4, 22.12 1 og 28.12 1, Grønirisk ; alm. hele perioden, Stillits ; regelmæssig, men fåtallig, 3-8
ind., gennem hele november og december (dog een enkelt flok på 22 ind. noteret medio december),
Grønsisken ; gennem hele nov./dec. småflokke rst., Gråsisken ; gennem hele nov./dec. regelmæssig
med få fugle/ca.5 rst., Dompap ; gennem nov. 15-20 rst. og gennem december 20-25 rst., Bogfinke ;
“nogle” rst. gennem hele perioden, Kvækerfinke ; sås kun til og med medio nov. med omkring 10 rst.,
regelmæssig gennem nov./dec. forekom Gulspurv, dog ikke større tal, normalt omkring 5-7 ind., dog
ca. 15 rst. 22.12, alle obs. af Rørspurv nævnes ; 3.11 ca. 10 rst., 9.11 1 rst., 19.11 1 rst., - herefter
ingen til flg. vinter-fund blev gjort (sjælden vintergæst) ; 1.12 1 rst., 13.12 2-3 rst. og 22.12 1 rst..
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Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev

Floraliste
Hermed følger en floraliste for mosen, baseret på S.H.Stensig’s og undertegnedes floristiske obs.
fra 1978 - 1980, samt lidt egne obs. fra 1993. Listen følger Illustreret Flora ved Baltzer/Lange, 6
udg. 1982.
Herefter følger en komplet oversigt over de i Smør - og Fedtmosen trufne arter til og med 1999,
denne liste følger Fitter & Blamey ; Nordeuropas vilde planter, Dansk udg. ved Lange 1974.

Floraliste baseret på tidligere fund af S.H.Stensig og undertegnede
Ager-Padderok 1978-1980, 1993, Dynd-Padderok 1978-1980, 1993, Skov-Fyr 1993, Rød-Gran 1993,
Grenet Pindsvineknop 1993, Spæd Pindsvineknop 1993, Bredbladet Dunhammer 1993, Dansk
Ingefær/Plettet Ingefær 1978-1980, 1993, Liden Andemad 1978-1980, 1993, Stor Andemad 1978-1980,
1993, Svømmende Vandaks 1978-1980, Vejbred-Skeblad 1978-1980, Tagrør 1993, Rørgræs 1993,
Eng-Rottehale 1978-1980, 1993, Eng-Rævehale 1993, Alm. Hundegræs 1993, Katteskæg 1978-1980,
1993, Alm. Star 1978-1980, Blære-Star 1978-1980, Mark-Frytle 1978-1980, Mangeblomstret Frytle
1978-1980, Rams-Løg 1978-1980, 1993, Liljekonval 1978-1980, 1993, Gul Iris 1993, Æg-Fliglæbe
1978-1980, 1993, Pil sp. 1993, Bævreasp 1993, Vorte-Birk 1993, Dun-Birk 1993, Rød-El 1993, Bøg
1993, Stor Nælde 1993, Liden Nælde 1993, Butbladet Skræppe 1993, Nøgleblomstret Skræppe 19781980, Alm. Syre 1978-1980, 1993, Vand-Pileurt 1993, Fersken-Pileurt 1993, Bleg Pileurt 1978-1980,
1993, Stor Fladstjerne 1978-1980, 1993, Kløvkrone 1993, Trævlekrone 1978-1980, Filtet Hønsetarm
1978-1980, 1993, Aften-Pragtstjerne 1978-1980, 1993, Blæresmelde 1978-1980, 1993, Bakke-Nellike
1978-1980, 1993, Sæbeurt 1993, Gul Åkande 1993, Hvid Åkande 1993, Tornet Hornblad 1993, EngKabbeleje 1978-1980, 1993, Akeleje 1978-1980, 1993, Ægte Stormhat 1978-1980, Langbladet
Ranunkel 1978-1980, Nyrebladet Ranunkel 1978-1980, 1993, Vorterod 1993, Blå Anemone 19781980, Hvid Anemone 1978-1980, 1993, Gul Anemone 1978-1980, Blegblå Anemone 1978-1980,
Korn-Valmue 1993, Læge-Jordrøg 1978-1980, Alm. Pengeurt 1978-1980, Hyrdetaske 1978-1980,
1993, Takkeklap 1978-1980, Løgkarse 1993, Ager-Sennep 1993, Alm. Vinterkarse 1978-1980, 1993,
Vand-Peberrod 1978-1980, 1993, Judaspenge 1978-1980, Vej-Guldkarse 1978-1980, 1993, Gåsemad
1978-1980, Stivhåret Kalkkarse 1978-1980, Tårnurt 1978-1980, Vellugtende Aftenstjerne 1978-1980,
Gul Reseda 1978-1980, 1993, Saxifraga Geum (Hirsuta x umbrosa) 1979, 1980, 1985, Alm. Hvidtjørn
1978-1980, 1993, Æble 1993, Alm. Røn 1993, Hindbær 1978-1980, 1993, Alm. Jordbær/Skov-Jordbær
1978-1980, 1993, Kragefod 1978-1980, Gåse-Potentil 1978-1980, 1993, Krybende Potentil 1978-1980,
Feber-Nellikerod 1978-1980, 1993, Eng-Nellikerod 1978-1980, 1993, Alm. Mjødurt 1978-1980, 1993,
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Alm. Agermåne 1993, Alm. Løvefod 1978-1980, Bibernelle 1978-1980, 1993, Hunde-Rose 1993,
Lucerne 1978-1980, 1993, Humle-Sneglebælg 1993, Mark-Krageklo 1978-1980, 1993, Hvid
Stenkløver 1978-1980, Hvid-Kløver 1993, Rød-Kløver 1993, Alm. Kællingetand 1978-1980, 1993,
Muse-Vikke 1978-1980, 1993, Smalbladet Vikke 1993, Gul Fladbælg 1993, Vår-Fladbælg 1978-1980,
Skovsyre 1978-1980, Blodrød Storkenæb 1978-1980, Stinkende Storkenæb 1978-1980, Liden
Storkenæb 1978-1980, Blød Storkenæb 1978-1980, 1993, Østrigsk Hør 1978-1980, Alm. Bingelurt
1978-1980, Skærm-Vortemælk 1978-1980, Spids-Løn 1978-1980, Alm. Katost 1978-1980, 1993,
Kantet Perikon 1993, Prikbladet Perikon 1978-1980, 1993, Ager-Stedmoderblomst 1978-1980, 1993,
Forvildet Stedmoderblomst 1978-1980, Marts-Viol 1993, Skov-Viol 1978-1980, Hunde-Viol 19781980, Kattehale 1978-1980, 1993, Gederams 1978-1980, 1993, Lådden Dueurt 1993, Glat Dueurt
1978-1980, 1993, Dunet Steffensurt 1978-1980, Toårig Natlys 1978-1980, Vild Kørvel 1978-1980,
1993, Spansk Kørvel/Sødskærm 1978-1980, Skvalderkål 1978-1980, 1999, Bredbladet Mærke 19781980, Pastinak 1978-1980, 1993, Alm. Bjørneklo 1993, Kæmpe-Bjørneklo 1993, Vild Gulerod 19781980, Hedelyng 1993, Fladkravet Kodriver 1978-1980, Hulkravet Kodriver 1978-1980, Alm. Fredløs
1993, Ager-Snerle 1993, Gærde-Snerle 1993, Læge-Kulsukker 1978-1980, Oksetunge 1978-1980,
Femtunge 1978-1980, 1993, Eng-Forglemmigej 1978-1980, Sump-Forglemmigej 1978-1980, 1993,
Skov-Forglemmigej 1978-1980, Mark-Forglemmigej 1993, Slangehoved 1978-1980, 1993, Krybende
Læbeløs 1978-1980, 1993, Korsknap 1978-1980, Alm. Brunelle 1993, Hampagtig Hanekro 1993, Alm.
Hanekro 1993, Sand-Hanekro 1978-1980, Guldnælde 1978-1980, Døvnælde 1993, Rød Tvetand 1993,
Liden Tvetand 1993, Kær-Galtetand 1978-1980, 1993, Ager-Mynte 1993, Bittersød Natskygge 19781980, 1993, Alm. Torskemund 1993, Mørk Kongelys 1978-1980, Filtet Kongelys 1978-1980, AksÆrenpris 1978-1980, 1993, Tveskægget Ærenpris 1984, Tykbladdet Ærenpris 1978-1980, Liden
Skjaller 1978-1980, Stor Skjaller 1978-1980, Alm. Blærerod 1978-1980, Glat Vejbred 1993, BurreSnerre 1993, Skovmærke 1978-1980, 1993, Gul Snerre 1978-1980, 1993, Hvid Snerre 1978-1980,
1993, Alm. Hyld 1993, Hylde-Baldrian 1978-1980, Gærde-Kartebolle 1993, Pindsvin-Kartebolle 19781980, Nældebladet Klokke 1978-1980, Bredbladet Klokke 1978-1980, 1993, Blå-Klokke 1978-1980,
1993, Gyldenris (forv.art) 1993, Tusindfryd 1978-1980, 1993, Pile-Alant 1978-1980, Farve-Gåseurt
1978-1980, 1993, Ager-Gåseurt 1978-1980, 1993, Alm. Røllike 1978-1980, 1993, Nyse-Røllike 1993,
Lugtløs Kamille 1993, Skive-Kamille 1993, Matrem 1978-1980, Rejnfan 1993, Hvid Okseøje 1993,
Gul Okseøje 1993, Grå-Bynke 1993, Følfod 1993, Eng-Brandbæger 1978-1980, Bakketidsel 19781980, Filtet Burre 1993, Liden Burre 1993, Kær-Tidsel 1978-1980, 1993, Kål-Tidsel 1993, Ager-Tidsel
1978-1980, 1993, Alm. Knopurt 1978-1980, Kornblomst 1978-1980, 1993, Stor Knopurt 1993,
Haremad 1978-1980, 1993, Eng-Gedeskæg 1978-1980, 1993, Ager-Svinemælk 1978-1980, Skov-Salat
1978-1980, Mælkebøtte 1978-1980, 1993.
Div. andre noterede arter ; Hestekastanie 1978-1980, Vintergæk 1993, Eranthis 1993, Guldregn 1993,
Kærminde 1993, Påskelilje 1993, Tobladet Skilla 1993, Klokke-Skilla 1993, Japansk Boghvede 19781980, Kokarteblomst 1978-1980, Spiraea alba 1978-1980, Liden Singrøn 1978-1980, 1993, KæmpeMjødurt 1979, Jomfru I Det Grønne 1978-1980, Hjulkrone 1978-1980, Stor Tusindstråle 1978-1980,
1993.

Komplet floraliste over trufne arter i Smør - og Fedtmosen - til og med 1999, med angivelse af
forekomst, voksested etc., i alt op mod 390 arter.Vedr. forekomst af de fra litteraturen hentede
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arter henvises til denne, jvf. litt.listen i Smør - og Fedtmosen - en status - Frank Desting
1998/2000.Obs. ; alle noterede arter for 1999 er markeret med understregning - og, hvis intet
andet er nævnt er forekomsten baseret for 1999.
Listen følger Nordeuropas vilde planter ved Fitter & Blamey, Dansk udg. ved Lange 1974 :
Granfamilien
Rød-Gran ; hist og her.
Skov-Fyr ; hist og her.
Pilefamilien
Div. pil ; alm.
Femhannet Pil ; jvf. litt.
Selje-Pil ; jvf. litt.
Grå-Pil ; jvf. litt.
Storbladet Pil ; jvf. litt.
Hængepil ; jvf. litt.
Poppel sp. ; hist og her.
Sølv-Poppel ; jvf. litt.
Bævreasp ; hist og her.
Birkefamilien
Vorte-Birk ; alm.
Dun-Birk ; hist og her, noteret 1993.
Rød-El ; hist og her.
Hasselfamilien
Avnbøg ; jvf. litt.
Hassel ; hist og her.
Bøgefamilien
Bøg ; hist og her.
Alm. Eg ; hist og her.
Elmefamilien
Skov-Elm ; hist og her.
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Lønfamilien
Ahorn ; hist og her.
Spids-Løn ; jvf. litt.
Hestekastaniefamilien
Hestekastanie ; hist og her.
Lindefamilien
Lind sp. ; hist og her.
Ligusterfamilien
Ask ; hist og her.
Syren ; jvf. litt.
Nældefamilien
Stor Nælde ; alm.
Brænde-Nælde (Liden Nælde) ; alm.
Skedeknæfamilien
Vand-Pileurt ; ret alm.
Fersken-Pileurt ; ret alm.
Bleg Pileurt ; hist og her, noteret 1978-1993.
Vej-Pileurt ; alm.
Japansk-Boghvede ; fåtallig.
Alm. Syre ; alm.
Butbladet Skræppe ; alm.
Nøgle-Skræppe ; hist og her, noteret 1978-1980.
Vand-Skræppe ; hist og her.
Gåsefodfamilien
Stolhenriks-Gåsefod ; ny art for mosen, ret alm.
Nellikefamilien
Markarve ; ny art for mosen, ret alm.
Stor Fladstjerne ; mindre bestand, noteret i Smørmosen, 1978-1993.
14

Kær-Fladstjerne ; hist og her.
Fuglegræs ; alm.
Kløvkrone ; hist og her, noteret 1993.
Storblomstret Hønsetarm ; ny art for mosen, hist og her.
Filtet Hønsetarm ; bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevangen og Værebrovej.
Blæresmelde ; alm.
Aften-Pragtstjerne ; hist og her.
Trævlekrone ; ret alm./hist og her.
Sæbeurt/Fyldtblomstret Sæbeurt ; fåtallig/hist og her.
Bakke-Nellike ; pæn bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevangen og Værebrovej.
Studenter-Nellike ; ny art for mosen, fåtallig i Smørmosen.
Ranunkelfamilien
Jomfru I Det Grønne ; få eks., noteret 1978-1980, - på ruderat ved Værebrovej.
Erantis ; alm.
Eng-Kabbeleje ; hist og her, noteret 1978-1993.
Lav Ranunkel ; alm.
Langbladet Ranunkel ; ret alm.
Vorterod ; alm.
Nyrebladet Ranunkel ; hist og her, noteret 1978-1993.
Tigger-Ranunkel ; hist og her.
Druemunke ; jvf. litt.
Akeleje ; pæn bestand, årligt noteret i Smørmosen.
Ægte Stormhat ; fåtallig, noteret 1978-1980, - ved Kagsåengen syd for mosen.
Hvid Anemone ; alm.
Blegblå Anemone - (var. apennina) ; mindre bestand, noteret 1978-1980, - kun i Smørmosen.
Gul Anemone ; mindre bestand, i Smørmosen.
Blå Anemone ; mindre bestand, noteret 1978-1980, - kun i Smørmosen.
Åkandefamilien
Gul Åkande ; ret alm.
Hvid Nøkkerose ; ret alm.
Berberisfamilien
Alm. Mahonie ; jvf. litt.
Jordrøgfamilien
Læge-Jordrøg ; alm.
Valmuefamilien
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Korn-Valmue ; alm.
Gærde-Valmue ; ny art for mosen, hist og her.
Korsblomstfamilien
Takkeklap ; få eks., noteret 1978-1980, - umiddelbart op til området.
Alm. Vinterkarse ; ret alm.
Vandpeberrod ; hist og her.
Vej-Guldkarse ; noteret hist og her, 1978-1993.
Ager-Kål ; ny art for mosen, ret alm.
Raps ; hist og her.
Ager-Sennep ; alm.
Tandrod ; noteret medio 90’erne via DBF.
Løgkarse ; alm.
Vellugtende Aftenstjerne ; hist og her.
Måneskulpe ; jvf. litt.
Judaspenge ; hist og her.
Gåsemad ; hist og her, noteret 1978-1980.
Stivhåret Kalkkarse ; fåtallig, noteret 1978-1980, - ved Kagsåengen syd for mosen.
Tårnurt ; fåtallig, i Smørmosen.
Hyrdetaske ; alm.
Alm. Pengeurt ; hist og her.
Resedafamilien
Gul Reseda ; årligt pæn bestand, i Fedtmosen.
Soldugfamilien
Rundbladet Soldug ; jvf. litt.
Stenurtfamilien
Sankt-Hansurt ; hist og her.
Rosenfamilien
Alm. Mjødurt ; alm.
Kæmpe-Mjødurt ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1979.
Alm. Agermåne ; ret alm., - i Fedtmosen.
Bibernelle ; pæn bestand, årligt noteret på ruderat ved Tibbevangen og Værebrovej.
Alm. Løvefod ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Div. Rose-arter ; alm.
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Hunde-Rose ; hist og her, noteret 1993.
Rynket Rose ; jvf. litt.
Gul Rose ; jvf. litt.
Korbær ; jvf. litt.
Hindbær ; alm.
Alm. Jordbær/Skov-Jordbær ; noteret hist og her, 1978-1993.
Skov-Jordbær ; hist og her.
Have-Jordbær ; jvf. litt.
Kragefod ; hist og her.
Eng-Nellikerod ; alm.
Feber-Nellikerod ; alm.
Krybende Potentil ; ret alm.
Gåsepotentil ; alm.
Æble sp. ; hist og her.
Røn sp. ; hist og her.
Alm. Røn ; hist og her, noteret 1993.
Selje-Røn ; jvf. litt.
Bornholmsk Røn ; jvf. litt.
Alm. Hvidtjørn ; hist og her.
Mirabel ; hist og her.
Blomme ; ny art for mosen, fåtallig/hist og her.
Fugle-Kirsebær ; hist og her.
Ærteblomstfamilien
Guldregn ; hist og her.
Mangebladet Lupin ; ny art for mosen, pæn bestand, - ved “Lillemosegård”.
Muse-Vikke ; alm.
Smalbladet Vikke ; hist og her.
Tofrøet Vikke ; ny art for mosen, pæn bestand, - på kultureng ved Klausdal.
Gul Fladbælg ; hist og her.
Vår-Fladbælg ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Mark-Krageklo ; hist og her, noteret 1978-1993.
Mark-Stenkløver ; ny art for mosen, ret alm.
Hvid Stenkløver ; ret alm.
Lucerne ; alm.
Alm. Kællingetand ; alm., - i Fedtmosen, - specielt ved Tibbevangen.
Humle-Sneglebælg ; alm.
Udstrakt Kløver ; ny art for mosen, mindre bestand, - på kultureng ved Klausdal.
Rød-Kløver ; alm.
Hvid-Kløver ; alm.
Alsike-Kløver ; ny art for mosen, hist og her.
Surkløverfamilien
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Skovsyre ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Hørfamilien
Vild Hør ; jvf. litt.
Østrigsk Hør ; mindre bestand, - noteret på ruderat ved Tibbevangen og Værebrovej, 1978-1980, ikke
genfundet i 90’erne.
Storkenæbfamilien
Eng-Storkenæb ; ny art for mosen, ret alm., specielt i Fedtmosen.
Blodrød Storkenæb ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Stinkende Storkenæb ; hist og her.
Geraniaceae purpureum ; ny art for mosen, hist og her.
Blød Storkenæb ; hist og her, noteret 1978-1993.
Liden Storkenæb ; hist og her.
Kløftet Storkenæb ; ny art for mosen, hist og her.
Vortemælkfamilien
Skærm-Vortemælk ; få eks., - noteret ved Tibbevangen, 1978-1980.
Alm. Bingelurt ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Balsaminfamilien
Småblomstret Balsamin ; hist og her.
Katostfamilien
Moskus-Katost ; hist og her.
Alm. Katost ; hist og her, noteret 1978-1993.
Perikonfamilien
Prikbladet Perikon ; alm.
Kantet Perikon ; alm.
Vinget Perikon ; jvf. litt.
Violfamilien
Marts-Viol ; alm.
Skov-Viol ; noteret hist og her, - i Smørmosen, 1978-1980.
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Hunde-Viol ; noteret hist og her, - i Smørmosen, 1978-1980.
Ager-Stedmoderblomst ; noteret hist og her, 1978-1993.
Alm. Stedmoderblomst ; jvf. litt.
Forvildet Stedmoderblomst ; fåtallig, - noteret syd for mosen, - ved Kagsåengen, 1978-1980.
Natlysfamilien
Dunet Steffensurt ; mindre bestand, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Toårig Natlys ; fåtallig, - i Smørmosen.
Gederams ; alm.
Lådden Dueurt ; alm.
Glat Dueurt ; ret alm.
Kær-Dueurt ; ny art for mosen, hist og her.
Kattehalefamilien
Kattehale ; alm.
Kornelfamilien
Rød Kornel ; jvf. litt.
Vedbendfamilien
Vedbend ; hist og her, - i Smørmosen.
Skærmblomstfamilien
Vild Kørvel ; alm.
Spansk Kørvel/Sødskærm ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Vild Gulerod ; hist og her.
Skvalderkål ; alm.
Alm. Bjørneklo ; alm.
Kæmpe-Bjørneklo ; hist og her.
Angelik ; jvf. litt.
Skov-Angelik ; jvf.litt.
Skarntyde ; jvf. litt.
Bredbladet Mærke ; noteret hist og her, 1978-1980.
Kær-Svovlrod ; jvf. litt.
Pastinak ; alm.
Lyngfamilien
Hedelyng ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1993.
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Blåbær ; jvf. litt.
Mosebølle ; jvf. litt.
Tranebær ; jvf. litt.
Kodriverfamilien
Fladkravet Kodriver ; noteret hist og her, 1978-1980.
Hulkravet Kodriver ; alm.
Alm. Fredløs ; ret alm.
Vandrøllike ; jvf. litt.
Bukkebladfamilien
Bukkeblad ; jvf. litt.
Singrønfamilien
Liden Singrøn ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.
Vinca ; jvf. litt.
Snerlefamilien
Gærde-Snerle ; alm.
Ager-Snerle ; alm.
Krapfamilien
Skovmærke ; mindre bestand, noteret i Smørmosen, 1978-1993.
Hvid Snerre ; alm.
Kær-Snerre ; hist og her.
Gul Snerre ; noteret hist og her, 1978-1993.
Burre-Snerre ; alm.
Rubladfamilien
Læge-Kulsukker ; pæn bestand, - noteret årligt i Smørmosen.
Foder-Kulsukker ; ny art for mosen, pæn bestand, - i Smørmosen.
Kærminde ; fåtallig, - noteret i Fedtmosen, 1993.
Skov-Forglemmigej ; noteret hist og her, 1978-1980.
Mark-Forglemmigej ; alm.
Eng-Forglemmigej ; alm.
Sump-Forglemmigej ; hist og her.
Pigfrø ; ny art for mosen, få eks. noteret, - i Fedtmosen.
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Slangehoved ; alm.
Femtunge ; noteret hist og her, 1978-1993.
Hjulkrone ; få eks., - noteret på ruderat ved Værebrovej, 1978-1980.
Oksetunge ; få eks., - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Læbeblomstfamilien
Krybende Læbeløs ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.
Alm. Skjolddrager ; ret alm.
Alm. Brunelle ; alm.
Korsknap ; alm.
Døvnælde ; ret alm.
Rød Tvetand ; alm.
Liden Tvetand ; ret alm.
Alm. Hanekro ; hist og her.
Sand-Hanekro ; fåtallig, - noteret 1978-1980.
Hampagtig Hanekro ; alm.
Guldnælde ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Kær-Galtetand ; hist og her, - i Smørmosen.
Ager-Mynte ; noteret hist og her, 1993.
Sværtevæld ; hist og her, - i Smørmosen.
Natskyggefamilien
Bittersød Natskygge ; ret alm./hist og her.
Maskeblomstfamilien
Filtet Kongelys ; fåtallig.
Storblomstret Kongelys/Uldbladet Kongelys ; ny art for mosen, fåtallig.
Mørk Kongelys ; fåtallig.
Klase-Kongelys ; ny art for mosen, fåtallig.
Knoldet Brunrod ; Jvf. litt.
Alm. Torskemund ; alm.
Rødtop ; ny art for mosen, pæn bestand, - på ruderat ved Tibbevangen.
Gul Bartsie ; ny art for mosen, fundet 27.7.99, - 86 ind. optalt 13.8.99, - på kultureng ved
Klausdal/Smørmosen. (Årets fund på Sjælland iflg. URT 1/2000, DBF!).
Aks-Ærenpris ; pæn bestand årligt, - ved Tibbevangen.
Tveskægget Ærenpris ; alm.
Tykbladet Ærenpris ; fåtallig, noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Læge-Øjentrøst ; jvf. litt.
Liden Skjaller ; alm.
Stor Skjaller ; hist og her, noteret 1978-1980.
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Vejbredfamilien
Glat Vejbred ; alm.
Lancetbladet Vejbred ; ny art for mosen, alm.
Baldrianfamilien
Hylde-Baldrian ; ret alm.
Gedebladfamilien
Alm. Hyld ; hist og her.
Kartebollefamilien
Blåhat ; ny art for mosen, ret alm., - i Fedtmosen.
Djævelsbid ; jvf. litt.
Pindsvin-Kartebolle ; fåtallig, noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Gærde-Kartebolle ; fåtallig, - i Fedtmosen.
Klokkefamilien
Blå-Klokke ; ret alm.
Nælde-Klokke ; hist og her.
Bredbladet Klokke ; hist og her.
Havepest ; ny art for mosen, pæn bestand i Smørmosen.
Kurvblomstfamilien
Hjortetrøst ; hist og her.
Alm. Gyldenris ; fåtallig/hist og her.
Sildig Gyldenris/(tidl. Gyldenris forv.). ; alm.
Bellis/Tusindfryd ; alm.
Lugtløs Kamille ; alm.
Skive-Kamille ; alm.
Ager-Gåseurt ; alm., - noteret ved Tibbevangen, 1978-1993.
Strand-Asters ; jvf.litt.
Pile-Alant ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Stor Tusindstråle ; årligt pæn bestand, - i Smørmosen.
Tusindstråle ; jvf. litt.
Farve-Gåseurt ; alm., - i Fedtmosen.
Solsikke sp. ; ny art for mosen, fåtallig.
Rød Hestehov ; pæn bestand, - i Smørmosen.
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Alm. Røllike ; alm.
Røllike sp. (med stærkt røde kroner) ; noteret på ruderat ved Værebrovej, 1978-1980.
Nyse-Røllike ; hist og her/ret alm.
Grå-Bynke ; alm.
Fliget Brøndsel ; hist og her.
Nikkende Brøndsel ; ny art for mosen, hist og her.
Hvid Okseøje ; alm.
Matrem ; fåtallig, - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Rejnfan ; alm.
Gul Okseøje ; alm., - i Fedtmosen.
Følfod ; alm.
Eng-Brandbæger ; fåtallig, - noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Stolt-Henriks Brandbæger ; ny art for mosen, ret alm.
Bakketidsel ; hist og her, - noteret 1978-1980.
Liden Burre ; alm.
Filtet Burre ; alm.
Kål-Tidsel ; ret alm.
Ager-Tidsel ; alm.
Horse-Tidsel ; alm.
Forskelligbladet Tidsel ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.
Kruset Tidsel ; hist og her.
Kær-Tidsel ; hist og her.
Alm. Knopurt ; ret alm.
Stor Knopurt ; ret alm.
Bjerg-Knopurt ; ny art for mosen, hist og her.
Kornblomst ; hist og her.
Eng-Gedeskæg ; alm.
Cikorie ; ny art for mosen, hist og her.
Alm. Svinemælk ; alm.
Ager-Svinemælk ; alm.
Skovsalat ; pæn bestand, - i Smørmosen.
Haremad ; alm.
Alm. Mælkebøtte ; alm.
Alm. Kongepen ; ny art for mosen, alm.
Grøn Høgeskæg ; ny art for mosen, alm.
Kær-Høgeskæg ; ny art for mosen, hist og her.
Skebladfamilien
Vejbred-Skeblad ; hist og her, - i Smørmosen.
Frøbidfamilien
Frøbid ; hist og her, - i Smørmosen.
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Krebseklo ; hist og her, - i Smørmosen.
Liljefamilien
Liljekonval ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.
Alm. Guldstjerne ; jvf. litt.
Rams-Løg ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.
Klokkeskilla ; fåtallig, - noteret ved Tibbevangen, 1993.
Tobladet Skilla ; fåtallig, - noteret 1993.
Narcisfamilien
Påskelilje ; hist og her.
Vintergæk ; hist og her.
Arumfamilien
Dansk Ingefær/Plettet Ingefær ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.
Kær-Mysse ; fåtallig, - i Smørmosen.
Irisfamilien
Sibirisk Iris ; ny art for mosen, fåtallig, - i Fedtmosen.
Gul Iris ; alm.
Gøgeurtfamilien
Æg-Fliglæbe ; årligt en pæn bestand, - i Smørmosen.
Sump-Hullæbe ; ny art for mosen, fåtallig, - i Fedtmosen.
Skov-Hullæbe ; jvf. litt.
Vandplanter
Alm. Blærerod ; fåtallig, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Tornet Hornblad ; ret alm.
Aks-Tusindblad ; jvf. litt.
Andemadfamilien
Liden Andemad ; alm.
Kors-Andemad ; alm.
Stor Andemad ; ret alm., noteret 1978-1993, - i Smørmosen.
Vandaksfamilien
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Svømmende Vandaks ; alm.
Butbladet Vandaks ; jvf. litt.
Græs- Halvgræs - og Sivfamilien
Div. Græs-arter ; alm.
Alm. Hundegræs ; alm.
Mose-Bunke ; alm.
Bølget Bunke ; jvf. litt.
Eng-Rævehale ; alm.
Eng-Rottehale ; alm.
Rørgræs ; noteret 1993.
Vellugtende Gulaks ; jvf. litt.
Knæbøjet Rævehale ; jvf. litt.
Alm. Hvene ; jvf. litt.
Eng-Rørhvene ; jvf. litt.
Fløjlsgræs ; jvf. litt.
Alm. Rajgræs ; jvf. litt.
Hjertegræs ; jvf. litt.
Lund-Rapgræs ; jvf. litt.
Alm. Rapgræs ; jvf. litt.
Blåtop ; jvf. litt.
Katteskæg ; noteret ved Tibbevangen, 1978-1993.
Draphavre ; jvf. litt.
Gold Byg ; ny art for mosen, fåtallig.
Alm. Kvik ; jvf. litt.
Sø-Kogleaks ; alm.
Alm. Sumpstrå ; jvf. litt.
Smalbladet Kæruld ; jvf. litt.
Tagrør ; alm.
Div. Siv-arter ; alm.
Lyse-Siv ; jvf. litt.
Glanskapslet Siv ; jvf. litt.
Tudse-Siv ; jvf. litt.
Knop-Siv ; ny art for mosen, alm.
Mark-Frytle ; noteret ved Kagsåengen, - syd for mosen, 1978-1980.
Mangeblomstret Frytle ; noteret 1978-1980.
Div. Star-arter ; alm.
Alm Star ; noteret 1978-1980.
Blære-Star ; noteret 1978-1980.
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Stiv Star ; jvf. litt.
Top-Star ; jvf. litt.
Knippe-Star ; jvf. litt.
Håret Star ; jvf. litt.
Dunhammerfamilien
Bredbladet Dunhammer ; alm.
Smalbladet Dunhammer ; hist og her.
Padderokfamilien
Ager-Padderok ; alm.
Dynd-Padderok ; alm.
Kær-Padderok ; ny art for mosen, hist og her.
Engelsødfamilien
Kær-Mangeløv ; alm.
Tilføjede arter
Kokarteblomst ; årligt pæn bestand, på ruderat ved Tibbevangen.
Stenbrækfamilien
Saxifraga geum (hirsuta x umbrosa) ; mindre bestand, noteret 1979, 1980 og 1985, - i Smørmosen.
Indførte buske
Snebær ; alm.
Rævehalespiræa ; jvf. litt.
Pilebladet Spiræa ; ny art for mosen, - hist og her, - i Smørmosen.
Hvid Spiræa/Spiraea alba ; hist og her, - noteret i Smørmosen, 1978-1980.
Mosser etc.
(Fra litt. nævnes desuden ; St. Jomfruhår, Stiv Kransnål, Skør Kransnål, Nostoc pruniforme, KostKløvtand, Stjernemos, Sod-Bredspidset - og Brodspidset Tørvemos, Alm. Kildemos, Skov-Tørvemos,
Alm. Blegmos og Brunfiltet Stjernemos).
NB. : Udover ovennævnte floraliste henvises til Smør - og Fedtmosen 1999: Flora-rapport af Poul
Evald Hansen, - jvf. særskilt rapport.
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