SMØR- OG FEDTMOSEN
Fugle- og planteliv
En status

Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt
tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng - og markareal syd og øst for
mosen.
Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.
Begge moser er naturfredet.
Fuglelivet i mosen er tidligere grundigt undersøgt, jvf. Gormsen 1972 ; Ynglefugle, DOF 1972,
“UGLER I MOSEN” - en naturbeskrivelse fra 1978 af Bjarne jensen, FUGLELOKALITETER I
HOVEDSTADSOMRÅDET 1978-1980 V/Michael Grell - DOF 1982 samt SMØR - OG
FEDTMOSEN ved Carsten Rahbek 1984 - en foreløbig status over fuglelivet i mosen.
Der henvises til ovenstående for fuglenes tidligere forekomst.
Fuglelokaliteterne i Kbhvns amt, DOF 1998, for seneste forekomst.
Nærværende rapport omhandler iagttagelser - primært fra 1993-1995 (herefter sporadiske obs.),
og alle arter, total 182, er nedfældet her, hvoraf 50 - 60 arter yngler årligt.
Iøvrigt er der truffet omkring 350 højere planter i og omkring mosen.
En tak skal specielt rettes til Peter Godtfredsen for videregivelse af hans fugleiagttagelser, samt
tak til de mennesker, jeg i øvrigt har oplysninger fra.
Fuglelisten følger DOF’s turliste (Euring).
FRANK DESTING
NATURGRUPPEN
2730 HERLEV
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Renskrevet 1998/2000

Lille Lappedykker
Alm. yngletrækfugl.
Yngler med omkring 10 par årligt.
1993 ; ankom 11.4, herefter kunne den ses, og ikke mindst høres gennem april og maj måned - og
fra juni blot to obs., sidste 28.6.Skøn 7 ynglepar.
1994 ; ankom 28.3 - og fra primo april flere - op til 10 syng. gennem april.Sangintensiteten dalede
gennem maj og fra juni ingen obs., men set 1.7.
1995 ; ankom 11.3 1 hørt, fra ult.marts flere, ult.marts/april op til 10 syng., skøn 10 par som i
1994.Regelmæssig, men få hørt gennem juni, - sidste obs. 2.7 1 syng. og 8.7 1 hørt.
1998 : Skøn 6 ynglepar.
Sorthalset Lappedykker
Fåtallig yngletrækfugl, 1 par.
Har ynglet med succes i 1992.
1993 ; 21.4 ankom 1 par, og der iagttoges straks parringsspil.Fra 26.4 påbegyndtes rugning, og
den 22.5 kom parret med omkring 5 pull., herefter blot to obs. primo juni, sidste 8.6.
1994 ; ankom 17.4 og magen 25.4.Påbegyndt rugning primo maj og primo juni sås parret med 2-3
pull.
1995 ; ingen ynglepar ; mosehullet som parret har ynglet i tidl. år er blevet oprenset og
bredvegetationen så godt som fjernet.
1996 ; set med op til 3 ind. i maj, muligt ynglende.
1 noteret april 1997.
1998 ; optil 4 ind. set i foråret, dog fordrevet af Gråstrubet Lappedykker.
Toppet Lappedykker
Sjælden gæst.
1 Toppet Lappedykker er set trk. over mosen et af de senere år.
Gråstrubet Lappedykker
Yngletrækfugl, fåtallig forårsgæst.
1993 ; udover 1 sås i foråret opholdt 1 par sig i mosen i perioden 23.4-22.5 - og der blev gjort
yngleforsøg, dog uden resultat.
1994 ; 18.3 1, 27-28.3 1 par, 29.3 1, fra 2.4-20.4 1 fast og 23-25.4 1 par.Ingen yngleforsøg d.å.
1995 ; 11.3 1 og 7.4 1.
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1996 ; 1 par til juni, muligt ynglende.
13.4 - 4.5 1997 1 par (parringsspil) - formentlig yngel. Ang. 1 ynglepar (set med unger).
1998 ; første tidlig ; 23.2 + 7.3, 24.4 1 + 1, 1 ynglepar fik 2 pull..
Alm. Skarv
Trækgæst.
De senere år er Skarven tiltagende set i luftrummet over mosen.
1993 ; 21.3 1 N, 2.6 1 N, 16.8 1 N, 22.8 2 N, 18.9 2 N, 19.9 1 V, 20.10 2 N, 10.11 16 S og 15.11 1 ung
S.
1994 ; primo april 1 trk., 7.4 2 N, 12.4 2 Ø, 19.4 1 N, 22.4 1 SØ, 29.5 3 Ø, ult.maj 1 N, 19.7 3 + 4
hhv SV og SØ og 18.10 1 NØ.
1995 ; 27.4 1 Ø, 13.6 1 SV, 16.6 1 Ø, 2.7 1 + 1 N, 12.7 1 Ø, 16.7 2 NØ, 22.7 2 N, 23.7 1 N, 2.8 1 Ø,
9.8 2 SØ, 30.8 1 N, 9.9 2 NØ, 11.9 1 SØ, 22.10 2 SV - 8.4 1996 2 trk.
(10.8 1998 6 trk. NØ).
Fiskehejre
Alm. standfugl, fåtallig trækgæst, vintergæst.
Ses året rundt fouragerende i mosen.
1993 ; max-tal rst. gennem marts 1, april 3, maj 1-2, juni 1, juli 2, august 3, sept. 1, okt. 1,
november 5 , dec. 3.
1994 ; gennem januar 6, februar 4, marts 3, april 2-3, maj 2-4, juni 2-3, juli ?, aug. 1, sept. 1-2,
okt. 1-2, nov. 1-2, dec. ?.
1995 ; gennem jan. 2, februar ?, marts 1-2, april 2-3, maj 3, juni/juli 1-2, aug. 1, sept. 1-2, okt. 1-2,
nov. 1-3, dec. 1-3 - fra ult.december 7-8.
1996 ; gennem januar op til 8-10 ind.
På direkte træk er flg. noteret ; 1993 ; 15.3 1 og 11.4 1, 1994 ; 20.3 1 NØ, 27.3 1 N, 2.4 1 N, 19.4 2,
20.4 1 - 18.7 2, 28.8 1, 3.10 1, 5.10 1 SV, 11.10 2, 16.10 5, 30.10 1 SV, 1995 ; 12.3 1+1 NØ samt 1
overflyvende den 13.3, 10.4 1 N, 14.4 1 N, 23.4 1, 30.4 2 N, 7.5 2 N, 10.5 1 - 5.9 1, 15.9 1, 27.9 1,
31.10 1.
(2.2 1998 1 trk. NØ & 12.4 98 1 trk. N).
Rørdrum
Sjælden gæst.
Noteret som flg. ; medio nov. 1991 1 flyv., 28.3 1994 1 N og 16.1 1996 1 rst.
Hvid Stork
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Jvf. Rahbek 1984.
Sangsvane
Fåtallig trækgæst.
1993 ; 15.11 6 ad. V, 21.11 2 ad. S, 28.11 7 ad. S og 3.12 3 ad. + 2 juv. kortvarigt rst. på
markarealet.
1994 ; 17.1 2 ad. trk. V, 1995 ; 22.10 5 trk. og 20.12 5 ad. + 1 juv. trk. SV.
Pibesvane
Sjælden trækgæst.
23.10 1993 5 ad. + 1 juv. trk. SV.
Knopsvane
Yngletræk-/standfugl, 1-2 par, træk- og vintergæst.
Knopsvanen har ynglet fast i mosen med 1 par siden 1990, dog uden succes i 1992.
I 1993 forsøgte 2 par yngel, - begge par rugede således til medio maj, hvorefter de opgav ynglen
og forsvandt umiddelbart efter.
Igennem marts iøvrigt flere obs. af overflyvende svaner, - gennem marts/april perioder med op til
3 par i mosen (incl.ynglefuglene).Efter ynglefuglene forsvandt blev der ikke set svaner til 18.9
hvor 2 sås overflyvende, 3.10 rastede 2, 25.11 trak 20 S, primo dec. 1 familie rst. og 21.12 1
flyvende i området.
1994 ; 15.1 sås 1 par, og gennem januar og februar sås dette par regelmæssigt, dog fortrak de i
islagte perioder (iøvrigt samme par som de to foregående år).
Gennem marts/april blev der udkæmpet flere kampe om territorier med dette par og andre - og 1
(hannen fra det gamle par) blev fundet død i mosen.
Hunnen fra det gamle par fik ny mage og dette par forsøgte yngel ; der blev bygget rede to steder
i mosen gennem april, men der blev aldrig påbegyndt rugning.Dette par sås til ult. maj.
Endnu et par (også samme par som i 1993) ankom 31.1 og rede blev færdiggjort i april, - rugning
påbegyndtes 21.4 og 31.5 kom parret med 4 pull., ved et besøg ult.august sås de med nu kun 3
juv.
I perioder ult. marts og primo maj sås hele 3 par i mosen (incl. ynglefuglene), men det blev dog
ved de 2 ynglepar og blot det ene med succes.
Flg. overflyvende og trk. svaner sås ; 17.1 1 S, 27.1 3, 11.3 2, 18.3 1, 20.3 2 NØ, 22.3 2, 27.3 2, 15.4
2, 20.4 2, 1.5 1, 21.5 2 og 29.5 2.Fra efteråret flg. ; 16.10 4 ad. trk. SØ, 17.10 2 ad. trk. SV, 23.10 7
ad. trk. SV, 29.11 2 ad., 30.11 2 ad. trk. SV.
Af rastende svaner sås fra ult.oktober 2 ad.+ 8 juv., gennem november til ult. december sås disse
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fugle overvintrende, og gennem perioden blev der set op til 10 juv. og 2 ad. rst.
1995 ; de overvintrende svaner fra 1994 sås ved et besøg 3.1 (2 ad. og 8 juv.).Herefter ? - men
medio februar 2 ad. i våge og 2 par fra ult.februar.Gennem marts første halvdel op til 3-4 par og
sidste halvdel af marts 2 par.Disse 2 par redebyggende primo april (det ene par byggede 2 reder),
- begge par rugede gennem maj måned og 4.6 kom det ene par med blot 2 pull., som blev set
sommeren ud, - gennem august nu kun hunnen med de to juv., idet det forlyder, at hannen
forulykkede.Hunnen med de to unger forsvandt ifm frost ult.oktober.
Det andet par opgav ynglen og forsvandt medio juni.
Af overflyvende/trk. svaner sås i 1995 disse ; 15.2 1, 27.2 1, 10.5 1 S, 23.7 1, 1.10 1 ung trk. S,
19.11 2 ad. trk. SV, 29.11 8 trk. S.
Af rst. fugle sås ; 14.10 1 ad. hun + 1 juv., 16.10 - 21.10 1 ad. par.
1996 ; 1 ynglepar - 5 pull. juli 1996.
1997 ; 1 ynglepar - 3 pull., 1998 ; 1 yngleforsøg.
16.2 1998 12 nordtrækkende Knopsvaner.
Grågås
Yngletrækfugl (1-2 par), alm. trækgæst.
I 1992 ynglede 1 par og fik 5 pull., og gennem medio april/primo maj sås max. 7 fouragerende
gæs på mark- og engarealerne.
1993 ; 1 par ynglede (samme par som i 1992) og kom den 29.4 med 6 pull., - dette par med unger
sås til 19.6.
Udover de ynglende gæs sås fra 21.3 - 5.5 dagligt fouragerende gæs med max 4 ind. ult.marts, 17
ind. gennem april og 2 primo maj.
Trk. gæs ; 7.3 19, 10.3 3, 13.3 1, 14.3 3, 15.3 18 og 21.3 1 (ialt 45 trk.forår).Efterår ; 24.8 7 Ø, 27.8
40 + 19 N (ialt 66 trk. efterår).
Tidligere år er arten årligt noteret som trk. i perioden 9.3 - 17.5 i ikke større flokke (max 25 ind.
9.3 1983) - men intet efterårstræk.
1994 ; Dette år 2 ynglepar ; fra primo april og kom med hhv 5 og 5 pull. på dagene 3.5 og 9.5, disse par sås juni ud.
Den 3.2 sås årets første 2 rst. gæs, men de fortrak.Fouragerende gæs sås på marken atter fra 9.3 12.5 med max 14 primo marts, 8 medio marts, 8 ult. marts, 8 primo april, 7 medio april, 10
ult.april, 8 primo maj og 6 medio maj.
Træk forår ; primo februar en flok NØ, 22.2 2 N, 28.2 7 N, 5.3 9 Ø, 9.3 2, 10.3 4 NØ, 28.3 4, 29.3
2, 10.4 6, 13.4 8+2, 17.4 22 NØ (ialt min. 68 trk. primo februar- medio april) - herudover 6 trk. Ø
21.5.
Træk efterår ; 23.8 2 NV, 8.9 12 + 14, 3.10 10 SV, 16.10 21 + ca. 45 SV og 17.10 1 SV (ialt ca. 105
trk. i perioden ult.august-med.okt.).
1995 ; Atter 2 ynglepar fra ult. marts - og første kuld sås 24.4 8 pull., andet kuld sås 2.5 - dette
par med 4 pull.Disse ynglepar kunne ses frem til primo juli, - således sås 5.7 9 gæs flyve NV.
Fouragerende gæs ; 27.2 - 19.5 : max tal på 7 ult.februar, 10 primo marts, 8 med.marts, 9
ult.marts, 5 primo april, 2 medio april, 6 ult. april, 7 pr. maj og 2 medio maj.
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Træk - forår ; 14.2 1, 27.2 3 NØ, 3.3 32 + 3 trk. hhv NØ og Ø, 5.3 3 NØ, 13.3 3 NØ, 29.3 2 NØ, 2.4
8 N, 5.4 2 N, 10.4 1 N, 28.5 4 NØ (ialt 62 trk. med. februar/ult.maj).
Træk - efterår ; 15.9 1 SV + 4 SØ + 4 Ø, 17.9 ca. 35 NØ og 27.9 3 SV (ialt min. 47 trk. medioult.september).
Iøvrigt 1 rst. den 9.10.
1996 og 1997 ingen ynglepar, fordrevet af svanepar.
Fra anden side dog 1 ynglepar i 1997! Samt 1 ynglepar (5 pull.) 1998.
Blisgås
Sjælden trækgæst.
Den 27.9 1993 trak 4 Blisgæs S og fra 1994 to obs. ; 23.9 1 trk. SV samt 13.11 1 SV (sammen med
6 Sædgæs og 1 Canadagås!).
Sædgås
Ret alm. trækgæst.
De senere år er arten noteret op til flere x trk. over mosen.
Udover 8 trk. S den 28.11 1993 har der ang. trukket flere flokke over mosen november 1993.
1994 ; 15.1 1 SV, 15.2 7 SV, 9.11 en flok på ca. 100 trk. S, 12.11 hørt trk. aften, 13.11 6 trk. +
yderligere 2 SV.
1995 ; 15.2 1 SV og 6.10 ca. 50 trk. S.
Knortegås
Sjælden trækgæst.
27.9 1993 trak en flok på ca. 60 ind. NØ.
Bramgås
Sjælden trækgæst.
1993 ; den 28.9 trak en flok på omkring 150 ind. NØ og en sen flok hørtes den 21.11 samme år.
1994 ; den 19.4 og 20.4 trak (begge dage) en flok på ca. 150 ind. NØ.
Knorte-/Bramgås
Sjælden trækgæst.
Ultimo oktober 1994 trak en stor uregelmæssig flok Brantagæs over mosen.
Canadagås
Trækgæst.
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Ifm kuldefremstød november 1993 trak ialt hele 122 Canadagæs over mosen, fordelt på flg.
datoer ; 16.11 28 S, 17.11 12 SV, 25.11 25 SV og 28.11 32 + 25 SV.
1994 ; 4 NØ samt 1 V den 3.4 og fra efteråret 1 trk. 13.11 (sammen med 6 Sædgæs og 1 Blisgås!).
1995 ; 12.10 en flok på omkring 140 ind. trk. SV, - herefter 2 trk. 21.12 og 7 trk. SV den 25.12.

Gravand
Sjælden trækgæst.
Noteret 20.8 1983 med 1 trk. SV, 9.4 1994 3 SV og 25.4 1997 med 2 rst.
Gråand
Alm. ynglestand-/trækfugl, alm. træk- og vintergæst.
1993 ; omkring 15 ynglepar.
Gennem marts mellem 55-80 ind. samlet i “Svanesøen” ved Værebro å, ifm mosen blev isfri
ult.marts/april spredtes ænderne til ynglepladserne rundt omkring i mosen, og antallet faldt
samtidigt til 25-35 ind.
Første kuld set 5.5 og gennem maj/juni optaltes omkring 10 forskellige kuld, men der har givetvis
været flere, idet mange steder i mosen er svært tilgængelige, et skøn på 15 ynglepar er mere
realistisk.
Gennem sensommeren juli/sept. max 20-30 ind., stigende til 40-70 ind. i oktober, herefter atter
fald til max 40 ult.okt./med.nov., hvorefter mosen frøs til, - og kun “Svanesøen” var isfri, hvor
der samledes op til 100 ænder nov./december, dog spredt i isfri perioder.Stigningen i antallet
gennem marts og oktober er formodentlig trækgæster.Udover ynglefuglene skal bemærkes, at
der gennem ynglesæsonen sås omkring 20 oversomrende - ikke ynglende fugle.
1994 ; Omkring 15 ynglepar.
Gennem januar vekslende antal, - ifm frost og islagte perioder samledes ænderne i “Svanesøen”
med op til 120 ind., i isfri perioder spredt og færre ind.Medio februar taltes 130 ind. i
“Svanesøen” - ult. febr. var hele mosen tilfrosset, og kun Værebro å var isfri, hvor der optaltes 35
ind.Primo marts stigning til ca. 80 ind., fra med. marts isfrit og ænderne spredtes.Herefter alm.
rundt omkring i mosen, - første kuld blev noteret 9.5, og der har skønsmæssigt ynglet omkring 15
par.En del oversomrende uparrede hanner noteredes.I juni lå antallet - incl. unger - omkring de
30 ind. - gennem sensommeren og efteråret alm. spredt.I december optaltes blot ca. 30 ind.
1995 ; januar ; f.eks ca. 65 ind. samlet i Værebro å ved “Svanesøen” (islag over hele mosen), 11.2
ligeledes is : optaltes 40 ind., fra ult. febr. isfrit og ænderne spredtes, herefter alm. marts/juni
med unger rundt omkring i juni, dog ikke mange kuld noteredes, skøn 15 ynglepar - desuden en
del oversomrende ænder som vanligt.
Alm. med unger spredt juli-oktober, primo nov - is - 50 ind. i “Svanesøen”, gennem nov.
skiftesvis spredt eller samlet i “Svanesøen” (islagte perioder) med max 70 ind. samlet med.ult.november, samlet gennem dec. med max 50 primo, 130 medio og ingen ultimo grundet total
frost og islag - dog nogle overflyvende ult.nov.Ingen primo januar 1996, ifm optøning dog 4 rst. +
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60 overflyvende medio januar.
Herefter ikke optalt...
Atlingand
Sjælden trækgæst.
Der foreligger melding om flere obs. af arten de senere år, og den skulle også være set i foråret
1993, herefter ingen obs.
Krikand
Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.
Arten skulle ang. være set alm. de senere år.
Fra 1993 ; 2.5 1 rst., 21.5 2 rst., 27.5 6-8, - 24.8 2 trk. Ø, 26.8 1 V - samt en vinterobs. fra 7.12
1993 1.
1994 ; kun een obs. af 6 rst. den 19.4.
1995 ; 24.3 1 par rst., 4.4 5 rst., 23.4 2, - 20.10 4 rst., 22.10 1 rst., 26.10 1 overflyvende.
Spidsand
Sjælden trækgæst.
Blot to obs. ; begge fra 1993 ; 22.8 4 trk. V og 30.8 1 flyv.
Pibeand
Sjælden trækgæst.
Flg. obs. foreligger ; 1993 ; 1 han trk. NØ den 23.4 og 1 rst. i perioden 31.10 - 12.11 (hun).
1994 ; 1 han rst. den 9.11 og 1 par rst. den 13.11.Parret skulle være set rst. i perioden 9.11 og en
uges tid frem.
1995 ; 1 hun rst. 20.10.
Knarand
Sjælden gæst.
En Knarand hun rastede den 21.5 1994 i mosen.
Skeand
Fåtallig trækgæst, sjælden sommer - og vintergæst.
1993 ; 1 par rst. den 15.4, 21.4 og 22.4.Fra efteråret een obs. af en hun trk. Ø 2.8 og een vinterobs.
12.11 1 hun rst.
1994 ; 11.4 1 han, 15.4 1 han - 23.8 1 hun Ø.
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1995 ; blot een obs., nemlig 5.6 1 Ø.
Taffeland
Fåtallig trækgæst.
Arten er de senere år set fåtalligt om foråret, men i 1993 udeblev den totalt.Og disse sparsomme
obs. fra 1994 ; 12.2 1 hun rst., 13.3 1 hun, 14.3 1 hun rst, 17.3 1 han rst. samt 1 hun rst. 18.3.
Fra 1995 flg. ; 27.8-30.8 1 han rst., samt 1 han rst. 4.9. Sikkert samme individ.
Troldand
Ynglefugl ? alm. trækgæst, fåtallig sommer - og vintergæst.
Arten har de senere år været mistænkt som ynglende, dog uden mistanken er blevet bekræftet.
I 1993 var der hos et oversomrende par ligeledes mistanke om yngel ; skyhed, parringsspil, men
der blev ikke set unger.
1993 ; marts : ifm mosen blev isfri 21.3 7 og 26.3 2, april ; 11.4 7, 13.4 2, 22.4 2 og 26.4 2, maj :
14.5 10, 22.5 2, juni : 2.6 2, 8.6 4, 10.6 2, 19.6 2, 22.6 4 og 28.6 8, juli : 5.7 2, 13.7 4 og 16.7 2,
august ; ingen obs., sept. : 13.9 1 og 27.9 2, okt. : dagligt med max 5 primo, 8 medio, 12 ult.,
november : dgl. til 16.11 (hvor mosen frøs til) med optil 14 ind., december : (isfri perioder) ; 8.12
1, 9.12 4, 19.12 1, 21.12 3 og 23.12 1.
Dette år således alm. trækgæst fra ult.marts/ult.april og ult.september/medio november - i
vekslende antal.Fåtallig sommergæst ult. maj/juli og uregelmæssig vintergæst i decembers isfri
perioder, samt muligt ynglende med 1 par.
1994 ; ingen ynglepar.
Januar ; alm. i perioden 12.1 - 31.1 med max 9 ind. (1-9 ind.), februar ; alm. i perioden 3.2 - 12.2
(isfri perioder) med 5-11 ind., marts : fra 9.3 delvis isfrit - og da fra 9.3 - 29.3 alm. med max. 8
primo, 29 medio og 26 ult., april : alm. hele april med 10-12 ind. den første uge og herefter 3-8
ind. til medio april samt 2-4 ind. ultimo,
maj : alm. med max 4 primo, max 7 medio og max 6 24.5, (29.5 1 par).
Juni til august ? og gennem september ? men blev ikke noteret ved enkelte besøg i september,
oktober ; set med 2-3 ind. fra 16.10 - 25.10, november : regelmæssig fra primo/ultimo med 1 - 4
ind., dec. : ? dog 3 rst. 22.12.
1995 ; fra 27.2 isfrit og da 16 ind. optalt, - herefter alm. gennem marts med max-tal på 16 primo,
6 medio, 11 ult, april ; max 4 primo, ? med., 4 ult., regelmæssig gennem hele maj med 1-2 par.Fra
juni blot 4.6 1 par og 13.6 1 par, juli ; 1 rst. 8.7, ingen obs. fra august.Fra medio september (15.9)
og resten af september 1-2, ligeledes alm. gennem hele oktober med 1-3 ind., forsvundet primo
november pga islag, i isfri perioder dog 10.11 2 og 13.11 1, herefter atter frost/islag og ingen
senere på året.
1996 ; muligvis 1 ynglepar (juni).
1998 ; 1 ynglepar, fik 5 pull. (første sikre ynglefund de senere år!).
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Hvinand
Fåtallig trækgæst.
Flg. få notater foreligger : 7.3 1983 3 trk. og 14.3 1993 2 trk. - der foreligger dog melding om flere
trk. Hvinænder de senere år.
Ederfugl
Fåtallig trækgæst.
Noteret som følger ; 1 han trk. S 13.10 1993 og den 24.10 1993 24 + 4 trk. hhv SV & N. Den 5.4
1994 trak en flok på ca. 50 ind. NØ.
Stor Skallesluger
Fåtallig træk - og vintergæst.
Har modtaget melding om flere trækobs. af arten de senere år.
Fra 1993 ; alle trk. : 14.3 7, 15.3 5, 1.4 2 - 22.11 7, 28.11 7, 29.11 1 + 6 + 17, 6.12 6.
1994 : 6.1 2 N, 4.2 1, 28.2 2 N , 10.3 1 S, 13.3 1 par rst., 20.3 2 rst. kortvarigt, 28.3 4 NØ, 7.4 1 par
NØ. Tilføjning ; 4 rst. den 17.3.Årets sidste mnd. blev ikke dækket regelmæssigt, men den 13.11
iagttoges 8 trk. SV.
1995 : 30.12 8 overflyvende og 1996 ; 11.1 2 overflyvende. Den 12.11 1998 3 trk..
Toppet Skallesluger
Jvf. Bjarne Jensen 1978.

Hvepsevåge
Alm. trækgæst.
Tidligste efterårsobs. er fra 21.7 1989.
1993 ; blot tre forårsobs. af 1 trk. på dagene 14.5, 20.5 og 8.6.Fra efteråret ialt 108 trk. i perioden
23.8 - 19.9 - alle nævnes ; 23.8 40, 24.8 16, 25.8 21, 26.8 12, 27.8 7, 1.9 9 og 19.9 1. Alle direkte trk.
SV.
1994 : fra foråret de sædvanlige få obs. : 11.5 3 trk., 16.5 8 trk., (arten trækker ofte senere på
dagen, hvor lokaliteten ikke er dækket - men det forlyder, at der er set pæne tal om
foråret).Efteråret 1994 blev ikke dækket grundigt, men der er meldt om 17 trk. ult. august - samt
en pæn dag 28.8 hvor omkring 130 sås trk SV.
En Hvepsevåge blev iøvrigt i efteråret set udgrave et hvepsebo.
1995 ; fortsat magert forårstræk ; 7.5 4, 10.5 3, 19.5 2, 22.5 få, 28.5 1, 4.6 2 og 1 sen trk. 15.6.
(Ang. ikke større tal fra anden side).
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Første efterårsfugl sås 18.8 med 1 SV, 26.8 trak 11, eneste store dag blev 28.8 med ca. 150 trk.,
29.8 8 trk. + 1 rst. - og sidste set 4.9 1 trk.
1996 : en majdag pænt træk med ca. 60 trk.
Rød Glente
Fåtallig trækgæst.
De senere år er arten noteret optil flere gange på træk med max. 2/dag.
Fra 1993 : 1 SV hhv 23.8 og 24.8.Den 17.10 1994 trak 1 lavt over mosen SV og fra 1995 flg. ; 5.4
og 18.4 1 trk. (begge dage) - samt 27.9 1 trk. Ø og 5.10 1 rst./trk.
Den 17.8 1996 2 trk. og den 26.4 1997 1.
Sort Glente
Sjælden trækgæst.
En Sort Glente trak over mosen den 13.4 1993 mod Nord.
Duehøg
Fåtallig trækgæst, fåtallig vintergæst og sjælden sommergæst.
I 1993/1994 indfandt Duehøgen sig i mosen som vintergæst med 2 ind. ; 1993 : 22.11 1 hun rst.,
25.11 1 hun jag., 3.12 1 han rst., 6.12 1 han jag., medio dec. 1 hun rst. og 23.12 1 han jag./- 1994 :
27.1 1 han jag. - Fra foråret 1994 flg.: 6.3 1 han jag., 9.3 1 hun rst., 20.3 1 han kreds., 27.3 1 + 1
hun trk. NØ, 1.4 1 hun rst., 4.4 1 han jag., primo april 1 med bytte (due) slået på jorden., 17.4 1
han + 1 hun trk. (den ene i styrtdyk!), - fra efteråret 1994 : 16.10 1 han jag. + 1 hun trk.,
efterår/vinter 1994 ; 6.11 1 hun rst. og 30.11 1 han jag.
1995 ; ingen i foråret, een sommerobs. gjordes 20.7 med 1 hun rst., fra efteråret 1995 : 2 i leg over
mosen 4.9 samt 2 kreds. 21.9, 9.10 1 han trk., 23.10 1 han trk., 26.10 1 han jag., 2 rst. den 29.10 og
een vinterobs. 1995 : 1 hun rst. den 30.12.
1996 ; 3.4 1996 1 trk. + 1 trk. en majdag - 16.8 1, 17.8 1, 14.9 1 hun trk og 24.9 1 hun trk. - 1997 ;
10.1 1, 6.4 1 N, 26.4 1, 1.5 1, november 1997 ang 1 - iøvrigt flere Duehøgeobs. fra vinteren
1997/1998.Iøvrigt fra 1998 ; 9.1 1 hun rst., 18.3 1 trk., 17.4 1 hun trk, 1.9 1 rst., 19.10 2 han + 1
hun rst./trk. samt 22.11 1 rst.
Spurvehøg
Ynglefugl, alm. træk - og vintergæst, fåtallig sommergæst.
1993 ; arten blev set flere gange i ynglesæsonen, og der var mistanke om yngel.
1993 : marts : 3 obs. af max 1 ind. (heraf 1 trk. 28.3), april ; 6 obs. af max 3 ind. (heraf 1 par i
parringsleg over mosen 16.4), maj : 9.5 sås 1, juni ; ingen obs., juli : 13.7 1 og 16.7 1-2, august : 7
obs. af max 4 ( heraf 11 trk. (første trk. den 13.8)), sept. : 8 obs. af max 6 ind. (heraf 6 trk., af dem
4 trk. 18.9.), oktober ; 18 obs. af max 8 ind. (heraf 25 trk., af dem 6 trk. den 21.10 (alle trk. høge
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fra oktober i perioden medio/ult.)), november ; 11 obs. af max 4 (heraf 2 trk. 16.11), december ; 9
obs. af max 3 ind.
(Langt de fleste obs. er af jagende/rst. høge).
(max tal = dag-max).
Sammenfatning ; mulig ynglefugl, som trækgæst yderst fåtallig i foråret, mens den optræder
ganske alm. om efteråret fra medio august/medio november, dog ikke i større tal (ialt 44 trk. i
efteråret og blot 1 i foråret).
Kulmination efterår medio/ultimo oktober. Iøvrigt alm. om vinteren, mens den i perioden
maj/juli er fåtallig/sjælden.
1994 : 1 yngleforsøg.
8 obs. af max 2-3 ind. i januar, 10 obs. af max 2 i februar, 14 obs. af max 13 i marts (dog langt de
fleste obs. under 5 ind./dag), (af trk. høge skal nævnes, at den første trk. blev noteret 21.3 2
kreds., samt ialt 15 trak ult. marts, heraf de 10 den 27.3), 20 obs. af max 6 ind. i april (af trk.
fugle skal nævnes 8 trk. primo april, 17 trk. medio, 4 trk. ult. (max 6 trk. den 17.4)).
Fra 10.4 iøvrigt 1 ved rede - rugende fra 23.4 - 3.5 i birk, men ynglen blev opgivet.Fra maj flg. 1.5
1 på rede, 3.5 1 på rede + 1 jagende, 11.5 1 jag., 21.5 1 par i parringsleg over mosen.Fra juni to
obs. ; 13.6 1 og 2 den 28.6.Den 31.7 1 kreds., gennem august regelmæssig med få høge, den første
trk. 21.8 og 23.8 3 kreds./trk., gennem sept. alm. med max 5 trk. + 1 rst. 22.9.Oktober ; nogle trk.
primo, stigende antal trk. fra medio, eks. op i mod 40 trk. + nogle rst. den 16.10, 17.10 max 10
trk. + nogle rst., 25.10 3 trk. + 3 rst. De sidste trk. ; 10.11 3 og 18.11 1, - alm. rst./jag. året ud.
1995 ; januar ? 1 gennem februar, marts, samt trk. høge noteredes 12.3 1, 29.3 1, 30.3 6, alm.
gennem april med 1 jag., samt flg. trk. : 4.4 1, 10.4 4, 28.4 1.Fra maj flg. trk. ; 2.5 1 og 10.5
3.Regelmæssig med 1 jag. gennem første halvdel af juni (til 17.6) - herudover 1 direkte NØ den
4.6 (sen trk.).Gennem hele juli regelmæssig med 1 jag./kreds., ligeledes alm. gennem august med
1 jag./kreds. - 28.8 første egtl. trk., herefter alm. gennem september med 1-3 rst. og 12 trk. primo
(heraf 10 trk. 4.9), ingen trk. medio sept., men ult. sept. trak 4 ind., alm. med 1-3 rst. gennem
oktober. - og 21 trk. primo, ingen trk. medio, samt 13 trk. ult.okt. (max 14 trk. 1.10 og 8 trk.
21.10).
Sidste trk. 21.10. - I alt 51 trk. ult.august/ult.okt.
Herefter alm. med 1-2 jagende gennem november/december 1995, samt januar 1996.
Alt i alt en alm. trækgæst med betydelig flere trk. om efteråret end om foråret.
Arten har sandsynligvis ynglet i området 1995, idet der d.å. forekommer overraskende mange
sommerobservationer.
(Tilføjelse 1 17.5 1997, og ang. 1 ynglepar (set med 2 unger) 1997)).
Musvåge
Alm. trækgæst, fåtallig vintergæst, samt fåtallig/sjælden sommergæst.
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Den tidligste trækobs. fra mosen, gennem årene, stammer tilbage til 12.2 1982 hvor 1 trak. Fra
tidligere to sommerobs. : 8.6 1979 og 27.6 1985 af hhv 1 & 2 ind.
1993 ; ialt 244 trk. i perioden 7.3 - 23.4. : Marts : 58 primo, 86 medio, 79 ult., april : 3 primo, 10
medio (+ 5 i parringsleg og 1 fouragerende den 11.4) og 2 trk. ult.april.
Der foreligger ingen sommerobs. d.å.
Efterår ; ialt 112 trk. Musvåger i perioden 16.8 - 23.10 : august : 1 medio, 1 ult., sept. : 4 primo, 5
medio, 3 ult., okt. : 2 primo, 73 medio (heraf 1 rst. 16.10) og 23 ult.
Fra 24.10 og året ud holdt 1 Musvåge fast til i mosen, og flg. dage sås 2 ind. ; 15.11, 25.11, 28.11,
29.11 og 12.12.
Sammenfattende d.å. : alm. trækgæst om foråret marts (undtagelsesvis fra medio februar) til
april - og alm. trækgæst om efteråret fra medio august/ult. okt., med kulminationsperioder i
marts og oktober.
Iøvrigt fåtallig vintergæst med 1-2 rst. ind. - (sjælden sommergæst).
1994 ; første vinterhalvår : alm. gennem januar til 6.3 med 1 fast rst., på flg. dage 2 ind. ; 25.2 og
5.3 (samt ang. set med 2 ind. flere X fra anden side).Første trk. var 6.3 8+3 flyv..Ialt blev der
noteret 144 primo marts, 50 medio, 418 ult., gennem april trak 37 primo, 75 medio og ingen ult.
april ; (Ialt 724 trk. forår).
Iøvrigt blev der ofte set op til 2 par i parringsleg - samt fouragerende/rst. fugle fra medio april
(14.4) til ult. april, både over mosen, samt over Hareskoven nord for mosen.Gennem maj måned
flg. obs ; 1.5 1 rst., 11.5 1 kreds./rst., 29.5 1 fouragerende - der foreligger een sommerobs. af 1
Musvåge den 4.7 rst.
Efteråret blev ikke dækket, men et formentlig 4-cifret tal trak over mosen den 21.9 og den 22.9
igen et stort antal trk., men 23.9 ingen ! Flere trk. primo oktober, 5.10 flere hundrede trk., 6.10
pænt træk, 11.10 2 trk., 16.10 160 trk., 17.10 61 trk., 2.11 1 trk., primo nov. 3 trk., samt sidste
enlige trk. den 9.11. (Tilføjelse ; 25.10 6 trk.).
Fra medio oktober, 16.10, og året ud holdt en Musvåge fast til i mosen, ligesom sidste år, og flg.
dage sås flere : 25.10 2, 6.11 2, 18.11 2, 30.11 2 og 22.12 3.
1995 : Gennem januar ? men 2 fourag. 31.1, 11.2 2 og 3.3 1 fourag. - første trk. var tidlig ; nemlig
12.2 5 trk., 13.2 1 trk. og 27.2 1 trk.Gennem marts ikke større tal, men regelmæssig trk. i
perioden primo marts til ult. marts.Fra ult. marts/primo april flest med max 23 trk. 29.3, 30 trk.
4.4, 125 trk. 5.4, 60 trk. 10.4.Herefter noget/lidt træk til ult. april (30.4 sås de sidste 2 trk.).Fra
maj flg. : 19.5 1 kreds og 1 kreds. 28.5 (yngler formentlig i Hareskoven nord for mosen med få
par).
Iøvrigt sås 29.3 1 par i parringsleg over mosen.
Ingen sommerobs.d.å. - og første efterår blev 29.8 1 kreds., herefter, gennem hele september få
trk. (ikke over 10 pr. dag) - og flere sept.obs. af 1-2 fourag. ind.
Oktober startede fint med hele 200 trk. 1.10, en del trk. 11.10, 210 trk. 21.10, 12 trk. 22.10 iøvrigt alm. trk. i mindre tal gennem oktober - og sidste trk. 22.10.
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Rast. ; 1 stationær primo sept./primo okt., og igen 1 stationær fra ult. okt. (26.10) og gennem
november-december 1995 (og januar pr. 1996).
Herudover også en hvid form blev noteret udover den stationære.
(Ang. 3 rst. jan./febr.1997, 2 rst. nov./dec. 1997, 1 rst. 4.1 1998 og 2 trk. 22.2 1998).
Fjeldvåge
Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.
Flg. obs. foreligger : 1993 ; 5.9 1 trk., 28.9 1 trk., 15.10 1 trk., 22.10 1 trk., 24.10 1 trk., 1.11 1
fourag./trk., 12.11 1 fourag./trk..1994 : 17.4 1 trk. og 18.4 ialt 3 trk. - 16.10 1+1 trk., 17.10 1+1
trk., 13.11 1 rst. 1995 : 30.3 2 trk., - 11.10 1 trk. og 2 trk. 21.10.
(1 trk. primo april 1996, 7.4 1997 1 og 18.4 1997 2 trk.). I perioden 9/11 - 31.12. 1998 1 juv. rst.
fast på markarealet omkring Kildegården.
Havørn
Sjælden trækgæst.
Der foreligger en obs. af en ung Havørn fra Herlev den 19.10 1992, - ligeledes skulle en ungfugl
være set over mosen et af de senere år, så tidligt som i august måned!
En ung Havørn trak over mosen den 20.3 1995 og ligeledes trak en ungfugl over mosen den 30.12
1996.
Blå Kærhøg
Fåtallig træk - og vintergæst.
Der foreligger melding om, at arten visse af de senere år er set overvintrende.
1 han trak den 20.10 1991 og fra 1993 også blot een obs. af 1 rst./trk. hun den 12.11.Fra 1994 sås
den 22.9 1 + 1 “brun” trk., samt yderligere 1 “brun” trk. ult. oktober. Sidste obs. er fra 16.10
1995 med 1 “brun” trk.
Hedehøg/(Heppehøg)
Sjælden trækgæst.
1 “brun” (formentlig Hedehøg) trak den 16.5 1995 over mosen.
Rørhøg
Fåtallig, men regelmæssig trækgæst, sjælden sommergæst.
De senere år er Rørhøgen set op til flere x rastende over rørskoven, og 1 han blev blev også set
rst. her i foråret 1993, - herudover - også fra 1993, sås 1 han + 1 hun trk. direkte NØ den 16.4.
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Mange Rørhøge blev set i foråret 1994, alle nævnes ; 5.4 1 hun trk., 10.4 1 han rst./kreds. + 1 han
kreds., 11.4 ialt 3 hanner (2 NØ + 1 Ø), 12.4 1 han + 1 hun trk. hhv NØ + Ø, 15.4 1 trk. NV, 17.4 1
han + 1 han trk. hhv NØ & N, 19.4 1 han trk. N, 20.4 1 han trk. - for derefter, at flyve SØ, 21.4 1
han trk. NØ, 1 trk. ultimo maj - samt 1 han rst. den 4.6. Ingen fra efteråret.
1995 : 9.4, 13.4, 6.5 og 19.5 - alle enlige trk., to efterårsobs. ; 28.8 1 hun + 1 han trk., samt 1 trk. V
17.9.(7.4 1996 1 trk., fra 1997 : 13.4 1 trk., 26.4 1 og 5.5 3).
Fiskeørn
Fåtallig trækgæst.
En gammel obs. er 1 trk. den 25.8 1981.
Arten ses ang. hvert år over mosen.
Fra 1993 : 11.4 1 N, 23.8 1 SV, 25.8 1 + 1 SV.Fra 1994 en hel del obs. ; 31.3 1 trk., 3.4 1 trk. N, 7.4
1 trk. N, - 23.8 1 trk. SV - (herudover ang. 3 trk. ultimo august), 22.9 1 fouragerende, 23.9 ialt 4
Fiskeørne ; 1 lavt over mosen - for derefter at trække SV + 1 med fisk i fangerne lavt over mosen
+ 1 på direkte træk + 1 lavt over mosens vandhuller, 3.10 trak 1 SV og udover denne ang. 1 trk.
primo oktober, en sen sås flyvende mod Ø den 17.10.
1995 : 14.4 1 trk. og 1 sen trk. den 24.5, - 22.9 1 trk. V. 29.9 1 trk., samt ang. yderligere 1 trk. i
september 1995.
Herudover lidt sporadiske obs. ; 1996 ; 3 trk. 29.3 + 2 trk. 7.4 samt 1 trk. august.
1997 ; 9.4 1 trk., 13.4 3 trk., ang. yderligere 1 trk. april.Sluttelig 1 trk.den 29.4 1998.
Vandrefalk
Sjælden gæst.
Der foreligger en obs. af 1 Vandrefalk over Hareskoven nord for mosen den 29.11 1982.I selve
mosen foreligger der også melding om 1 set et af de senere år, men ingen nærmere informationer
ang. denne iagttagelse.
Den 8.12 1993 sås 1 Vandrefalk jagende kragefugle i området og 1 er set trk. den 7.10 1995.
Herudover sås 1 trk. 15.9 1996 og 1 den 17.11 1996.
Lærkefalk
Sjælden/fåtallig trækgæst.
Arten er noteret nogle x på træk over mosen de senere år.
Fra 1993 sås 1 flakse rundt over mosen den 26.8, og en sen iagttagelse var 15.10 1993 hvor 1
Lærkefalk sås jage Brunflagermus! I 1994 sås ligeledes en sen Lærkefalk trk., nemlig 11.10, og
fra 1995 sås 1 trk. N den 7.6.
Dværgfalk
Fåtallig trækgæst.
Flg. obs. foreligger ; 1993 ; 1 trk. april samt 1 trk. SV den 15.10.
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1994 ; pænt med iagttagelser ; 27.3 1 + 1 trk., 29.3 1 jag., 2.4 1 jag., 3.4 1 trk. N + 1 trk. NØ, 16.4
1 trk. ØNØ - 10.10 1 trk. S, 11.10 1 trk. og fra 1995 ; 2 trk. den 29.9.
Tårnfalk
Ynglestandfugl (1-2 par), fåtallig/sjælden trækgæst.
1993 : Der er de senere år opsat to falkekasser i Smørmosedelen, hvilket har bevirket, at falken
har ynglet fast siden 1991 med succes.I 1993 1 - (måske 2) par, således sås 1 par med flyvedygtige
unger inspicere mosen fra den 5.7 (3 unger d.å.).
Iøvrigt sås den gennem hele året med 2-4 ind. fouragerende.
Som trækgæst er den yderst fåtallig med 5 rast./trk. 18.9 og 2-3 rst./trk. 19.9.
1994 : 1-2 ynglepar.Iøvrigt alm. med optil 2 par gennem januar, optil 4 ind. gennem februar,
optil hele 4 par gennem marts, optil 3 par (6 ind.) gennem april.
Gennem hele foråret set ved begge redekasser, parringsflugt, parring ved kasse
observeret.Gennem maj 1 par, dog 2 par set 21.5. - 1 par gennem juni (har formentlig
unger).Juli/aug./sept. ? - dog 2 den 23.9.Alm. gennem oktober, og 3-5 rst. + få trk. 16.10, gennem
november 2-3 ind., ligeledes 2-3 ind. december.
1995 : 1-2 ynglepar.2-3 falke gennem januar, max 4 ind. gennem februar (ved kasse), max 6 ind.
gennem marts, parringsflugt, + 1 direkte trk. 30.3, 1 par gennem april (parring noteredes), 1-2
par, ved begge redekasser, gennem maj måned, - 1 par i juni, 1 par gennem juli med flyvedygtige
unger 16.7, 1-2 falke gennem august og 1 ind. gennem september + 1 trk. 4.9, 1-3 rst. gennem
oktober, 1-2 rst. gennem november og 1-4 stk. december.(Gennem januar 1996 1 rst.).
1996 ; 1 ynglepar, fik 4 unger, - iøvrigt set med flyvefærdige unger i 1998 (1 y-par).
Agerhøne
Sjælden gæst.
Ikke set siden medio 80’erne.
Fasan
Fåtallig ynglestandfugl.
1992 ; ang. 5 ynglepar og i 1993 3 ynglepar + 2 “overskydende” kokke i 1993.
Forekomst 1993 ; fra april/juni noteret regelmæssigt, oftest på kokkens parringskald, optil 3
kokke set eller hørt i denne periode, - fra juli blot een obs.: 1 hun 16.7.Herefter ikke noteret til
12.10, hvorefter den atter blev set og hørt regelmæssigt året ud.I snelagte perioder kunne dens
spor ses overalt i mosen.
1994 : skøn 4 ynglepar.Gennem januar sås regelmæssigt optil 2 kokke, samt spor i snelagte
perioder, - 2 kokke + spor gennem februar, - alm. gennem marts på spor og kokkens
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parringskald fra primo marts, - stort set dagligt med 3 kaldende kokke gennem april, og optil 4
kaldende kokke gennem maj måned.Det skal bemærkes, arten i januar til medio februar langt
de fleste x noteredes på spor og kald, men blev dog også set regelmæssigt, hvor i mod den fra
medio februar sås sjældent, og kun kokke set.Resten af 1994 ikke dækket væsentligt, men 16.10
sås 2 kokke.
1995 : gennem jan./med.febr. noteredes den på spor i is og sne.11.3 sås 2 kokke - og den hørtes
regelmæssigt fra 24.3 - 2.7 med 1 kaldende, dog 2 kaldende 4.4.1 par set 10.5.Der har ynglet 1-2
par d.å. - ingen noteret til 21.7 hvor 1 høne sås med ca. 6 pull., herefter ingen til 28. - og 29.10
med 1 hørt.Fra primo november til ult. december sås atter spor i is og sne og nogle sete fugle :
10.11 1, 5 set en novemberdag, 1 set medio december og 25.12 1 han set. - 12.1 1996 1 hørt.
Trane
Trækgæst.
Arten ses ang. årligt over mosen, med flest om foråret, men ang. også noteret på træk over mosen
om efteråret.
Den 3.4 1992 3 + 14 trk., 14.3 1993 trak 21, 28.3 1994 trak ialt 56 NNØ - fordelt således ; 18 + 8 +
10 + 20 ind., 21.4 1994 trak 6 ind. NØ.Ved aftenstide den 30.4 1995 trak ca. 30 Traner over
mosen.1996 ; 6.4 19 trk. NØ + yderligere 56 trk., 7.4 50 trk., 8.4 ca. 50 trk. og 17.4 13 trk. Den 4.5
1997 trak 25 Traner NØ.
Vandrikse
Alm. yngletrækfugl, sjælden vintergæst.
1993 : min. 4 ynglepar. Ankom 27.3 og der hørtes omkring 4 ind. - men da arten lever en yderst
skjult tilværelse, må de skønnede 4 ynglepar absolut være i underkanten af det reelle, - mellem 5
og 10 par må være mere realistisk.Sidste fugl hørtes 28.6.
1994 ; skøn 11 ynglepar.Første hørtes 19.3 1 og 26.3 2.Fra ultimo marts optil 6-8 hørt, og gennem
april alm. med optil 11 hørt.Alm. gennem maj, dog ikke mange hørt, til 24.5.Fra juni een obs.:
den 28.6.
1995 : skøn 10 ynglepar.Den 3.3 hørtes de første 3 stks i mosen, herefter alm. gennem marts, april
med optil 10 hørt, 1 blev iøvrigt set 4.4.Gennem maj hørtes den fåtalligt, og fra juni flg. : 5.6 hørt,
13.6 og 16.6 flere hørt, een obs. fra juli ; 2.7 hørt.Herefter ingen før efteråret, hvor der hørtes 2
den 22.9 og 1 den 14.10.
To vinterobs. foreligger ; 12.1 1996 1 hørt + 1 rst. 30.12 1996.
En optælling 15.7 1997 gav 5 “rikser” : FupS 1997/DOF 1998.
Plettet Rørvagtel
Sjælden yngletrækfugl.
Der foreligger melding om, at arten skulle have ynglet i mosen de senere år, men fra
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undersøgelsesperioden er den hverken set eller hørt. Ang. hørt een gang ult. 90’erne.
Grønbenet Rørhøne
Alm. yngletrækfugl, fåtallig/sjælden vintergæst.
I 1993 optaltes 13 ynglepar, men der har givetvis ynglet flere i den utilgængelige del af mosen,
således, at et mere realistisk skøn må være omkring 20-25 ynglepar.Arten overses let, da den i
ynglesæsonen lever meget tilbagetrukket. Der blev set enkelte Rørhøns frem til 2.12.
1994 : skøn ; omkring 20-25 ynglepar.
I januar gjordes en obs. af 1 Rørhøne den 6.1, - og fra 12.2 og februar ud regelmæssig med 1-2
fugle.Ifm mosen blev isfri medio marts flere, og herefter alm. gennem marts og april, fra maj
alm., dog skjult, - ligeledes skjult levevis gennem juni (eks. blot 6 optalt 14.6) - igen alm. set fra
august.
1995 ; alm. fra marts, 20-25 ynglepar, - juli ; alm. med unger - og alm. august/oktober, fra
november blot 1 den 21.11 og fra december 1 den 17.12.
Ang. 1 30.12 1996 og 2 i januar 1998.
Blishøne
Alm. yngletrækfugl, fåtallig vintergæst.
I 1993 optaltes 25 ynglepar, men af samme grund som hos Rørhønen må det reelle antal ynglepar
skønnes til 30-35 par, dog blev der ikke set mange kuld.
Fra først på året sås den først i større tal ifm mosen blev isfri medio marts.Sidst på året sås 2 ind.
gennem hele december.
1994 : første halvdel af januar 2 ind. overvintrende, - fra medio januar flere par rundt omkring,
som dog fortrak i islagte perioder, hvor kun få sås.
Dette billede gennem januar og februar, fra primo marts - og gennem april hørtes trk. Blishøns
fra aften og nattehimmelen.Ifm mosen blev delvis isfri primo marts en del, og mange fra medio
marts (da isfrit).Herefter ganske alm., og første kuld sås 18.5, flere kuld fra ult. maj, - mange
kuld fra medio juni (14.6 optaltes 14 ind. + pull. - der har dog givetvis været flere).Antallet af
ynglepar er skønnet til 30-35 par, dog flere kuld d.å. - den 22.12 optaltes 7 stk’s.
1995 : alm. fra marts, skøn 30-35 ynglepar, gennem juli til august alm. med unger, alm. fra
sept./okt., - nogle (færre) gennem primo/medio november, - ingen ult.november - fra december
blot få 7.12, ellers ingen pga frost.
Strandskade
Sjælden trækgæst.
Den 22.6 1989 fløj to Strandskader i lav højde mod nord og den 17.6 1994 trak 1 øst.
Vibe
Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.
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Der foreligger melding om, at Viben udeblev som ynglefugl fra primo 80’erne til ult. 80’erne, dog
1 ynglepar med succes i 1986.
Fra primo 90’erne har den dog ynglet fast på markerne i området med få par.
1993 : Den første trk. sås primo marts, - herefter disse trk ; 13.3 1, 14.3 12, 15.3 nogle, 21.3
enkelte.Den 11.4 ankom ynglefuglene, dvs 1 d.d. fast på markarealet frem til 21.4 hvor 1 par sås i
parringsleg over mosen.Fra 25.4 sås 2 par, - fra primo maj til medio juli sås 3-6 par, og den 14.5
sås første kuld.Den 22.6 sås yderligere 2 forskellige kuld, dvs 3 ynglepar, og der har formentlig
været 1-2 ynglepar mere, således, at antallet af ynglepar må skønnes til 4-5 par d.å.
Ynglefuglene forlod mosen medio juli (sidste set 16.7), - og der blev herefter blot gjort een
efterårsobs ; nemlig 1 trk. den 20.10.
1994 ; forårstræk ; 9.2 1, 10.2 2 SV, 3 primo marts, 10.3 7+2, 20.3 5 NØ, 27.3 2 + 2 trk.Fra 9.3 og
måneden ud 2-3 par, 2 par gennem april og 2-3 par gennem maj.Medio juni meget aggressive,
har formentlig unger, og der er skønnet 3 ynglepar d.å.
En sen efterårsobs gjordes med 2 trk. primo november.
1995 ; Viben har ikke ynglet d.å. - flg. trækobs. foreligger : 11.3 1, 20.3 1, 24.3 5, 29.3 3, 30.3 3,
4.4 1, 14.4 1 rst, 24.4 1, 2.5 1 og 7.5 2. - een sommerobs. foreligger ; 2 + 2 overflyvende den 5.6.Fra
efteråret blot 6.10 med 16 + 15 trk.
1996 ; 1 par i parringsleg 27.4, formentlig atter yngel (set til juni).
1997 : ingen ynglepar. - Første trk. 1998 blev 16.2 8 + 22.2 7.
Som det ses er arten en ganske alm. forårstrækgæst, mens den optræder meget sporadisk om
efteråret, iøvrigt sjælden sommergæst, med mindre den yngler.
(Nogle tidl. førsteobs. ; 5.3 1982, 8.3 1983, - samt en efterårsobs. den 7.7 1991 1 trk.).
Strandhjejle
Sjælden gæst.
Den 22.8 1993 trak 2 Strandhjejler V.
Hjejle
Fåtallig trækgæst.
1993 ; 15.3 4 trk., 24.8 3 VSV, 25.8 1 trk., 1.9 1 V, 18.9 1 VSV og den 18.10 rastede 3 kortvarigt
på marken.
1994 : ingen.
1995 ; 15.9 1 trk. SØ og 1.10 2 trk.
Stor Præstekrave
Jvf. Rahbek 1984.
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Lille Præstekrave
Sjælden trækgæst.
1 noteret rst. den 9.5 1998.
Stor Regnspove
Fåtallig/sjælden trækgæst.
Flg. notater er gjort af Storspove ; 25.7 1981 15 N, 25.6 1983 ca. 10 V.
Er meddelt set trk. nogle x de senere år, - i undersøgelsesperioden blot 1 trk. NØ den 15.3 1993.
Sortklire
Sjælden trækgæst.
Sortkliren er meddelt set rst./trk. enkelte x de senere år.
Rødben
Sjælden trækgæst.
Er meddelt trk. een x de senere år, og den 9.3 1994 hørtes 1 trk.
Hvidklire
Sjælden trækgæst.
1 rst. Hvidklire sås 2 x primo juni 1994, den 23.8 1994 rastede 1 og 1 er noteret rst. i august 1996.

Svaleklire
Fåtallig trækgæst, sjælden sommergæst.
Der foreligger melding om, at arten er set regemæssigt de senere år.
1993 ; 21.4 1 rst., samt 23.8 1 trk.
1994 ; 8.4 1-2 rst., 16.4 1 rst. + 2 trk. NØ, 19.4 1 trk. + 2 rst., 20.4 2 rst., 22.4 2 trk., 23.4 1-2 rst. fra efteråret blot 3 rst. den 23.8.
1995 ; 11.4 1 rst., 21.4 2 rst., - 8.6 1 rst., 16.6 1 V, 31.8 1 hørt trk., 10.9 1 hørt.
Tinksmed
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Fåtallig/sjælden trækgæst.
To fund ; 1 rst. den 25.4 1997 og 1 hørt trk. 10.5 1998.
Mudderklire
Fåtallig trækgæst.
Den 31.7 1988 hørtes 1.
Ingen noter fra 1993, 1994 ; 1 rst. 8.4 (tidligt), 18.5 1 rst. og 23.8 1 rst., 1995 : 5.5 1 rst. samt 3 rst.
en augustdag.
Dobbeltbekkasin
Fåtallig trækgæst, sjælden sommergæst, sjælden vintergæst, (mulig yngletrækfugl visse år).
I 1983 blev der gennem maj og 1.6 iagttaget parringsspil i området, og den har formentlig ynglet
d.å.
1993 ; 11.4 1, - 22.8 1-2, 12.9 1, 27.9 1 og 17.10 1 (alle rastende).
1994 ; 10.4 1 flyv., 5.4 2 + 2 rst., 16.4 1 rst., 24.5 1 rst., den 20.6 sås 1 i området., Fra efteråret
flg. ; 17.10 1 + 1 trk. og ult. oktober 1 rst., også en vinterobs. ; 22.12 1 rst.
1995 ; 10.4 og 23.4 1 rst. - ingen fra efteråret 1995.
Lidt sporadiske obs. herefter ; 7.4 1996 2, 3.9 + 27.9 1996 1, 27.3 1998 1 hørt og 10.5 1998 1 hørt
(muligt ynglende).
Enkeltbekkasin
Sjælden trækgæst.
Den 4.9 1996 1 rst. - samt 1 rst. 23.4 - 27.4 1998.
Skovsneppe
Fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst.
Der foreligger en obs. fra 28.3 1982 1 trk., og der er melding om, at sneppen ses regelmæssigt på
træk gennem mosen.
1993 ; blot een obs ; 1 rst./trk. den 27.9.
1994 ; 1 vinterobs., nemlig 20.1 1 rst., fra forårstrækket : 9.3 1 og 27.3 1 N.
1995 ; 26.3 1 rst., 4.4 1, 5.4 1-2 ind.
Den 27.3 1998 1 rst. + et vinterfund 1998, nemlig 10.12 1.
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Alm. Ryle
Jvf. Rahbek 1984.
Stormmåge
Alm. træk - og vintergæst, fåtallig sommergæst.
1993 ; I sommermånederne maj/juli regelmæssig, men fåtallig.Stigning fra primo august ifm
pløjning af markerne til max 500 ult. august og større tal gennem hele efteråret ; max 400 medio
oktober.
En hel del flyvende V gennem september, gennem november og dec. alm., f.eks 51 optalt den
21.12.
1994 ; alm. gennem januar og februar (ifm blæst ult. januar - primo februar sås flere hundrede
nordflyvende, samt pænt eftermiddagstræk mod NV).Alm. gennem marts, stigning af rst. fugle
på markerne (samt stort aftenstræk mod N medio marts).
Gennem april alm. (16.4 iøvrigt nogle dagtrk. NØ).
Fåtallig gennem maj, yderst fåtallig gennem juni - faktisk sjælden ; en optælling 14.6 gav ingen
Stormmåger.Nogle/få gennem juli, - flere fra medio-ult. juli og alm. gennem august, alm. i
september, alm. - mange gennem oktober og hundrede gennem november, alm. gennem
december, - en optælling 22.12 gav dog kun 35 ind.
(Iøvrigt skal nævnes et stort antal Storm-Sølv- & Hættemåger aftentrk. gennem februar, marts
og april).
1995 ; alm. gennem januar - februar, flere hundrede ifm blæst, alm. gennem marts/april.Fra maj
fåtallig/sjælden, kun een obs i juni, 5.6 1.Primo juli tre obs. af 1 ind., fra medio juli nogle,
nogle/alm. gennem ult. juli, ret alm. august, alm. sept., og fra medio oktober flere hundrede på
marken grundet opdyrkning.Ganske alm. november - december 1995 og januar 1996.
Sølvmåge
Alm. træk - og vintergæst, fåtallig-ret alm. sommergæst.
1993 ; i sommermånederne maj-juli er den fåtallig, dog optræder den hyppigere end
Stormmågen, eks. optil 15 ind. gennem juni (specielt tidlig morgen en del), stigning fra primo
august ifm pløjning, dog ikke nær så talrig som Stormmågen gennem efteråret og vinteren (fek.s.
blot 5 Sølvmåger mod 51 Stormmåger optalt den 21.12).
Trk. fugle er noteret marts - medio april i flokke optil 20 ind. N, samt nogle trk. ult. september.
1994 ; gennem januar/februar nogle, stigning fra marts, alm. gennem april, nogle gennem maj,
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juli ; 8 ind. optalt 14.6, stigning til alm. fra august - december, - dog kun 2 optalt 22.12.
Ligesom sidste år er Sølvmågen langt mere fåtallig end Stormmågen om vinteren, hvorimod den
er langt mere regelmæssig, dog ikke større tal, gennem sommeren.
1995 ; fåtallig/ret alm. fra januar/marts, alm. i april, fåtallig gennem maj og ret alm. gennem
juni, nogle/alm. gennem juli/sept., alm. i oktober og nogle gennem november/december.(I januar
1996 få).
Sildemåge
Sjælden sommer-vinter-og trækgæst.
1993 ; 5.7 2 ad. rst., 8.7 1 ad. rst., samt 1 ad. + 5 juvenile mod Ø den 29.11.
Den 1.9 1995 sås 2 ad. mod Ø og 1 ad. rastede på marken den 24.4 1998.
Svartbag
Sjælden gæst.
Den 30.5 1987 sås 1 ad. overflyvende, og den 28.2 1994 ligeledes 1 ad. overflyvende.
Hættemåge
Alm. træk-sommer- og vintergæst.
1993 ; noteret ganske almindelig i vekslende tal gennem hele året, - med flest ifm pløjning fra
primo august og efteråret ud.Er også alm. i sommermånederne, eks. 40 ind. optalt 8.6, ligeledes
alm. i vintermånederne, dog blot 10 ind. optalt 21.12, men der var dage med betydeligt flere.Trk.
Hættemåger er noteret med. april i flokke på indtil 20 ind. mod N, samt noget træk ult.sept.
1994 ; alm. gennem januar/febr., stigning gennem marts af rst. fugle på markarealerne, alm.
gennem april, maj og juni (eks.; 77 ind. optalt 14.6).Alm gennem juli og efteråret ud, ligeledes
alm. nov./december, selvom en tælling den 22.12 slet ingen gav!
1995 ; alm. med nogle gennem januar og februar, - stigning fra primo marts og alm. gennem
forår, sommer og efterår, - fra medio oktober flere hundrede på markerne ifm opdyrkning, alm. gennem nov. - og december 1995 og alm. i januar 1996.
Fjordterne
Fåtallig/sjælden gæst.
Fjordternen er ang. set nogle x de senere år, men fra undersøgelsesperioden blot 1 ivrigt fiskende
den 4.6 1995.
Havterne
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Sjælden gæst.
Den 16.7 1983 sås og hørtes 1 Havterne lavt over området.
Splitterne
Jvf. Rahbek 1984.
(Tamdue)
Alm. gæst hele året.
Huldue
Fåtallig trækgæst.
1993 ; 14.3 4 + 4 + 1, 15.3 2, - 22.8 1, 18.9 2 og 30.10 1 (alle trk.).
1994 ; 28.3 2 , - 16.10 13 SV (alle trk.).
Ingen Hulduer fra 1995.
Ringdue
Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, alm. sommer - og vintergæst.
1993 : Yngleparrene ikke nærmere optalt, men skønnet til 10-15 par.
Fra primo marts til medio maj adskillige mindre flokke trk. (dog max 40 ind. pr. flok), med flest
medio marts.Gennem sommerhalvåret en del fouragerende, eks.; 61 ind. optalt den 8.6.Igen trk.
fra primo august til medio november ; mange trk., men ikke i større flokke - max flokke var optil
60 ind. i august, 40 ind. i sept., 120 ind. medio oktober og 300 medio november, men derudover
adskillige mindre flokke.
Max rasttal ; min. 200 ult. august, en hel del gennem sept. og oktober, i november faldt antallet,
der blev optalt 16 ind. 21.12, men der var dage med flere.
1994 ; Gennem januar og februar alm. med nogle (samt 3.2 en flok på ca. 150 trk.NØ +
småflokke trk.). Stigning i antallet gennem marts (samt 80 overflyvende 5.3, 18 trk. 27.3 og lidt
trk. 29.3).Alm. gennem april ; større flokke trk. den 7.4, samt ca. 200 trk. 10.4, - iøvrigt mange
rst. gennem april, max 200 primo og 300 medio april.En del gennem maj og juni (123 ind. taltes
14.6 ).En del - mange rst. gennem juli, samt en del rst. og nogle trk. ult. august, allerede fra primo
august en del flokke, ikke større tal, trk., alm. rst. gennem september og oktober, eneste større
træktal fra efteråret var 16.10 hvor ialt ca. 4000 ind. sås trk. - fordelt på to flokke af ca. 1000 ind.
+ flokke på 100-250 ind., lidt træk 17.10.Herefter november og december nogle, eks : 12 optalt
den 22.12.
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Antallet af ynglepar ligger vel omkring 10-15 par, men arten er vanskelig at optælle.
1995 ; 10-15 ynglepar er skønnet, som de foregående år.
Nogle gennem jan./febr./marts, lidt træk fra primo april : max 1 flok på ca. 300 ind. 10.4, samt få
flokke på max 300 30.4.Nogle/en del gennem maj, juni og nogle/en del første halvdel af juli, fra
medio juli nogle hundrede, alm. med pæne flokke i august og sept. rst., alm. rst. oktober , flere
hundrede rst. ult. oktober, - en del primo november og medio-ult. november : 200-250 rst., alm.
gennem december med flest i første halvdel og ult. december sås max 50 ind.
Lidt træk. noteredes SV medio november (max 100 pr.flok), sidste trk. 26.11 med ca. 100 SV.
Gennem januar 1996 sås max 100 primo, nogle medio.
Tyrkerdue
Yngler i haver rundt omkring mosen, ret alm. gæst i selve mosen.
1993 ; 21.3 2, 20.5 1, 19.6 2.Fra 2.8 - 31.10 regelmæssig på markerne, - med max 4 ind. primo
august, 10 ind. medio august, 8 ind. ult. august (herudover 8 på direkte træk den 24.8), max 13
ind. pr.sept., (herudover 2 trk. 1.9), 8 medio sept., 0 ult.sept., 2 ind. primo okt., 4 medio okt. og 1
ult. okt. - Herefter een vinterobs af 1 Tyrkerdue 8.12.
1994 ; 4.1 2 (ved have), 15.2 1 (ved have), 19.4 2, 25.4 1, 8.5 1, herefter ikke optalt, men 12 ind. sås
på markarealet 23.8.
1995 ; Yngler alm. i haverne der omkranser mosen.Fra mosen ; 28.5 1 syng. fra have, 13.6 1, 17.6
3, 25.6 2, juli ; 12.7 - 18.7 1 på marken, august ; 15.8 - 17.8 2 på marken, 27.8 - 11.9 max 20 ind.
(flest ungfugle) fouragerende på marken, 27.9 3 på marken.
Herefter blot 20.12 1 og 25.12 2 ved have.Den 20.1 1996 1 og den 4.5 1997 2.
Gøg
Fåtallig/alm. yngletrækfugl.
1993 : ankom 1.5 og der blev gennem sommeren set og hørt max 5 hanner, som vel indikerer ca. 5
ynglepar, - sidste notat er fra 5.7.
1994 ; ankom 9.5 med få syng., flere fra 11.5, optil 10 ind. - og min. 10 den 14.6, skøn 10 ynglepar,
set til 28.6, (juli ?).
1995 ; første 10.5 1 syng., medio maj ca. 5 syng. og ultimo maj/juni optil 8 “par”, skøn : min 8
“ynglepar”. Primo juli flere syng. - enkelte hørt til 18.7.
Ankom 9.5 1998.
Høgeugle
Tilfældig vintergæst.
Den 2.12 1993 kunne 1 Høgeugle ses mobbet af Vindrossel.
Natugle
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Fåtallig gæst, ses sjældent.
Arten har ikke ynglet de senere år, en redekasse er faldet ned, - men der er stadig 1 uglekasse ved
parcel i Smørmosen, hvor Natuglen de senere år er set nogle X, men uden at yngle.
Der er i 1997 opsat flere uglekasser, om den kommer til at yngle her må tiden vise.
Den ses af gode grunde sjældent, men flg. obs. foreligger ; 1 blev set jag. i mosen sommeren 1993,
primo marts 1994 1 set, og 11.3 1994 1 set og hørt, den 4.5 1994 1 hørt og den 21.8 1995 1 hørt
(alle ved aften/nattetide.). Iøvrigt 1 set 28.11 1998.
Herudover er der fundet uglegylp ved kasse januar - februar 1997 - yngel ?
Iøvrigt nogle tidligere obs. ; 24-/25 - februar 1979 1 set, 18.4 1982 1 set, samt 4.11 1987 1 set (alle
ved nattetide).
Skovhornugle
Visse år vintergæst.
Der foreligger melding om, at nogle sås i mosens træer og hække i vinteren 1985, - samt, at en
gruppe på optil en snes ind. siden primo 90’erne hver vinter har haft fast tilholdssted i nogle
Tujatræer i en have optil mosen, dog blev disse Tujaer fældet og arten er ikke set vinteren 19941995 eller 1995-1996.
Mosehornugle
Sjælden gæst.
Den 1.8 1979 sås 1 rst. lidt syd for mosen, og 1 sås - med bytte - i mosen den 25.11 1993.
Natravn
Sjælden gæst.
Den 15.5 1994 sås 1 flyvende rundt i området.
Mursejler
Alm. sommer - og trækgæst.
(Nogle førsteobs. (med forbehold) : 13.5 1982, 14.5 1983, 15.5 1987 og 5.5 1988)).
1993 ; ankom 9.5, herefter alm. gennem hele sommeren, med max flere hundrede medio juli
(ellers færre, eks. ; 37 optalt 8.6).Fra ult.august/sept. færre/enkelte - set til 19.9.
1994 ; ankom 5.5 med enkelte ind., og flere fra 9.5, 11-12.5 varmt vejr ; og da mange
fouragerende Mursejlere, alm. gennem juni, juli, dog blot 8 optalt den 28.6 - afrejse ?
1995 ; ankom 5.5 - gennem maj/juni ganske alm. fouragerende, mange fouragerende i juli, alm. i
august, - og primo september nogle trk. ind.
Isfugl
26

Sjælden træk - og vintergæst.
Ang. set 3 gange for år tilbage i mosen, alle x ved Værebro å.
Den 30.8 1995 1 rst. og 1 rst. den 28.10 1995 (ved åen).
Vendehals
Sjælden trækgæst.
1993 ; 1 hørtes den 21.4. - samt 1 set 26.4 1998.
Sortspætte
Sjælden gæst.
Den 28.11 1993 hørtes 1 Sortspætte og den 21.12 sås 1 han rst. (1 blev - fra anden side obset ult.
december 1993, hvilket givetvis har været selvsamme individ).
Fra 1994 også en obs. ; nemlig 1 hun rst. den 5.3.
Stor Flagspætte
Fåtallig ynglestandfugl - og vintergæst, sjælden trækgæst.
1993 ; 1 ynglepar (pull. hørtes fra redehullet i en birk 2.6).
Gennem marts/maj alm. med optil 2 trommende + yderligere 1 han.I juni blev der udover
yngleparret set yderligere 1 par i mosen.Fra juli ingen obs., men regelmæssig igen fra 9.8 og året
ud med 1-3 Spætter, dog 4 ind. den 21.12.En sås på direkte træk 1.9 SSV.
1994 ; januar ; alm. med 1-4 ind. (trommende fra 17.1), februar ; alm. med 1-5 ind. (stadig kun 1
trommende), marts : alm. med 1-6 ind. (nu optil 2 trommende), april ; alm. med optil hele 4 par
(2 trommende) - og 1 trk. NØ 20.4, - maj ; alm. med optil 3 ind. (1 trommende), juni ; set 14.6
med 3 ind., yngler formentlig med 1-2 par, og 2 set 28.6, juli ?, fra august til december
regelmæssig med 1-3 ind.
1995 ; Alm gennem januar og februar med 2-3 ind., 1-2 gennem marts, 1 trommende gennem
april, maj ; 19.5 1 og 28.5 1-2, juni ; 5.6 1, 24.6 1, 26.6 pull. hørt - 1 ynglepar, juli ; 21.7 1 og 23.7
1-2, alm. fra 15.8 - 30.8 med 1 fugl, sept. ; 15.9 2 og 21.9 1, alm. gennem okt. med max 1-2 primo,
3 medio og 1-5 ult. (5 ind. set 29.10 ), 1-3 ind. primo-medio november, og 1-2 medio-ult.
december, primo januar 1996 5 stk., med 1-2 trommende fra primo januar.
Lille Flagspætte
Sjælden træk- og vintergæst.
Noteret som følger ; 1 trk. 8.10 1991, 1 hørt 10.2 1994 og 1 19.11 1994.
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Hedelærke
Fåtallig trækgæst.
1993 ; ingen.
1994 ; 27.3 1, 7.4 3 trk. N og 16.10 1 trk.
1995 ; 1 trk. primo marts, 4.4 “nogle” trk. + 2.10 3 trk.
1998 ; 24.4 1 N.
Sanglærke
Fåtallig/ret alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst.
1993 : yngler med omkring 3 par på markarealerne.
Som trækgæst er den noteret alm. om foråret i perioden primo marts/ult.april, med kulmination
primo - medio marts - og om efteråret fra ult.august/primo december., med kulmination ult.
september.
Gennem april 2 par, gennem maj, juni og juli 3 par (sidste syng. 16.7) ; skøn 3 ynglepar.Som
trækgæst mange rst./trk. 8.3 - 14.3 (bl.a en flok på min 150 ind. 9.3, og iøvrigt mange
enlige/småflokke i perioden).Fra 15.3 og mnd. ud dgl. nogle rst./trk., gennem april få rst./trk. (til
23.4 hvor 3 trak). - Om efteråret igen fra 25.8 - medio september (max 10 ind. rst./trk. dag i
perioden), og mange trk. ult. september (bl.a en flok på ca. 40 ind. 27.9), herefter primo-medio
oktober nogle trk. dgl, - og enkelte trk. ult.oktober (max 10 den 24.10).Gennem november
(med./ult. : 12.11-25.11) alm., men fåtallig rst./trk. - og ifm mildt vejr 6.12 sås 6 trk.
(En tidligere førsteobs. er 3.3 1983).
1994 : første trk. var en flok 9.2 - herefter 10 rst. + 10 trk. 10.2, 6 trk. 15.2, 7 trk. 16.2 og 1 trk.
17.2.Gennem marts alm. (mange) rst./trk. - samt optil 3-4 syng., fra ult. marts dalende antal trk.,
og nu kun få trk. + flere rst. - stadig nogle (mindre tal) trk. til medio april (17.4), samt optil 20-25
rst, - ult. april optaltes omkring 8 - 10 syng., og gennem maj-juni alm. med max 10 syng. ; skøn
10 ynglepar d.å., - gennem juli og gennem efteråret ikke nærmere optalt, men få trk. fra 23.8 gennem sept., med en del trk. fra ult.september/ult. oktober - fra november ? men lidt træk 6.11.
Altså alm. trækgæst om foråret fra primo februar/medio april (med kulmination primo/medio
marts), - og om efteråret fra ult. august/primo november (med kulmination ult. september/medio
oktober). Yngler med omkring 10 par på markarealerne.
1995 : første trk. 8.2 og 11.2 3 trk., 13.2 lidt træk, herefter ? til 27.2 hvor en del trak, nogle rst. og
1 syng., herefter ult.februar/ult. marts alm. trk., dog ikke større tal, samt max rasttal på 30 ind.
den 3.3, 50 ind. den 5.3, 30 ind den 11.3, 80 ind. den 29.3, - samt nogle syng. gennem hele
marts.Gennem april noget træk til 23.4 hvor de sidste 2 trak.Fra medio-ult. april optil 10 syng.,
og gennem maj/juni 5-10 syng.; skøn 5-10 ynglepar.Gennem juli nogle syng., ingen i august - fra
efteråret ; alm. trk. fra 22.9, ult.sept./ult. oktober (29.10) - med få trk. 22.9, 35 trk. 27.9 - noget
træk. primo oktober - og mange trk. 9.10 - medio oktober, noget træk ult.okt., optil 40 ind. i en
flok 22.10, (også lidt rst. lærker i trækperioden).
(16.2 1998 få trk.).
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Landsvale
Alm./fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.
I 1993 ankom den 21.4, og ved en optælling 8.6 taltes 10 ind., der var dog dage mere flere
fouragerende Landsvaler, således flere hundrede den 16.7.Der blev noteret en del trk. fra medio
august/ult.sept., og de sidste sås 27.9.
Yngler iøvrigt på gårde og huse i området med nogle/flere par.
(Nogle tidligere førsteobs. ; (med forbehold) ; 5.5 1982, 15.5 1986, 3.5 1987, 10.5 1988 og 2.5
1992)).
1994 ; første (flere ind.) blev set 23.4, herefter alm. gennem foråret og sommeren, dog blot 4
optalt den 14.6, men der var dage med flere, - yngler fåtalligt på gårdene i moseområdet.Ikke
nærmere optalt i efteråret, men lidt træk ult. august (en del trk.).
1995 ; første 23.4, flere fra ult. april, alm. fouragerende maj/juli, mange med unger fouragerende
i juli, alm. i august, - begyndende træk primo august og måneden ud - mange fouragerende og
trk. pr.-medio september, få trk. ult. sept. og sidste 27.9 med 1 trk., - yngler på gårde i området.
Bysvale
Ynglefugl ? alm. sommer - og trækgæst.
I 1993 ankom den 23.4 (tidl. førsteobs. (med forbehold) : 5.5 1982, 26.4 1988 og 3.5 1989)) - og var
alm. hele sommeren, dog færre i antal end Landsvaler.Direkte træk er noteret 21.8 til sept., sidste
blev set 19.9.
Yngler muligvis på gårde/huse i området.
1994 ; ankom 16.4 1, gennem maj/juli alm., men fåtallig. Lidt træk sås ult. august.
Yngler muligvis på gårde og huse i området.
1995 ; ankom 24.4 1, ret alm. gennem maj og alm. fouragerende gennem juni og juli, få i august nogle trk. ult. august og en del trk. primo september, sidste blev set 15.9 med få Bysvaler.
Digesvale
Fåtallig træk - og sommergæst.
Følgende beskedne Digesvaleobs. blev det til ; 1 19.5 1993, ingen i 1994, 4.6 og 5.6 1995 1
fouragerende - samt 30.8 1995 1 trk.
Ravn
Sjælden gæst.
Er ang. set i mosen et af de senere år.
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Fra 1994 sås 1 overflyvende hhv 26.3 og 11.4.
Krage/Gråkrage
Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer - vinter - og trækgæst.
1993 : Der yngler enkelte par.
Marts ; max 25 fouragerende, i perioden 9.3 - 15.3 nogle trk., april ; en del, - maj/juli ; alm., i
ikke større tal, fra primo august en del fouragerende Krager på markerne, max 100 den 9.8 og
den 10.8 sås ialt ca. 1000 kragefugle på markerne, dog færrest Krager - dette august ud.Fra
september/november en del fouragerende, samt 1 Sortkrage rst. den 12.10 + enkelte Sortkrager
på direkte træk i en gruppe på 15 Gråkrager.Ellers intet træk.
Ifm mildt vejr fra primo december igen større kragefugleflokke, langt de fleste var dog Alliker og
en del Råger - og den 21.12 taltes 25 Krager.
1994 : yngler med 3-5 par.
Gennem januar nogle hundrede kragefugle på marken (flest Alliker og Krager).En del gennem
februar, marts og april.Gennem maj nogle - 3-5 ynglepar.Gennem juni nogle, eks. 10 optalt 14.6,
- alm. gennem juli og august, stigende til hundrede gennem september, samt 1 Sortkrage rst. den
22.9.Ligeledes alm. i oktober/november - lidt træk noteredes medio oktober, nogle gennem
december, eks. 13 ind. optalt 22.12.
(Større flokke optræder om efteråret/vinteren, på direkte træk er Kragen fåtallig i marts og
oktober).(Der ses årligt få stationære ind. med hvide vingebånd ; hybrider/partiel albinistiske ?).
1995 : nogle gennem januar, febr., marts, april (redebyggende), samt lidt træk primo-medio
april, gennem maj/juni alm. (nogle), få ynglepar.Alm./nogle gennem juli og august, alm.
fourag./rst. sept./okt., og alm. gennem november og december.
Få trk. hhv 21.10 og 29.10.
1 Sortkrage rastede den 27.8 1995 på marken i selskab med Gråkrager.
Råge
Fåtallig ynglestandfugl, alm. sommer, vinter- og trækgæst.
Arten har i 1992 og 1993 ynglet med en lille (3 reder) koloni ved Klausdalsbrovej optil
markarealet, umiddelbart udenfor området.
1993 : forekomst iøvrigt :
Marts ; nogle fouragerende + få trk. 9.3.April ; en del fourag., Maj ; få., Juni ; max 50-100
medio., juli ; moderat antal, max 150-200, august ; gennem august/medio sept. max 1000
kragefugle fouragerende, under halvdelen Råger, ult. sept./okt. ; nogle-en del fouragerende,
november ; nogle, december ; nogle, ifm mildt vejr mange rst./fouragerende (primo-medio nogle
100, ellers færre), f.eks 32 optalt 21.12.
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1994 ; yngler fortsat i en lille koloni v/Klausdalsbrovej.
Gennem januar nogle-en del, nogle gennem februar, nogle-en del gennem marts, nogle gennem
april og maj, fåtallig i juni (f.eks 3 optalt 14.6), - fra med.-ult. juli flere fouragerende flokke og
gennem august/sept./okt. alm. (+ lidt træk medio okt.), alm./mange gennem november, kun 1
optalt 22.12.
1995 ; stadig få ynglende umiddelbart uden for området.
Nogle gennem jan./febr./marts/april/maj og juni - lidt træk noteredes ult. februar, ult. marts og
primo april - redebygning fra marts.
Flokke på marken fra primo juli, større flokke fra medio august med Alliker og Krager, - ialt ca.
1000 kragefugle, dog flest Alliker, - dette til medio sept., alm. gennem okt., i november max 100
primo, nogle medio, 19.11 ca. 800 kragefugle (flest Alliker), ult. november nogle hundrede Råger,
og alm. gennem december.
Allike
Ynglestandfugl ? alm. sommer-vinter- og trækgæst.
Alliken yngler alm. på hustage rundt omkring mosen.
1993 ; marts ; nogle, samt nogle trk. flokke primo-medio marts, april ; en del, maj ; nogle-få, juni
; nogle-få, juli ; max 150 primo, ellers færre, moderat antal, august ; max 500-800 primo, gennem
august-med.sept. ca. 1000 kragefugle på marken, hvor over halvdelen var Alliker, med.-ult.sept :
en del, oktober ; primo ca 1000 kragefugle, flest Alliker, max 300 med., og max 400 ult.,
november ; en del-nogle (fra ult. november-primo dec. en del på eftermiddags/aftentræk til
overnatning mod V).
December ; en del, ifm mildt vejr stigning til nogle hundrede, ellers færre, f.eks 94 ind. optalt den
21.12.
1994 ; 1 par har muligvis ynglet i Natugle-kasse i mosen.
Alm. gennem januar (fra primo-medio flokke mod VSV), alm. gennem februar, max 200 12.2,
alm. i marts, max 200 10.3, ligeledes alm. gennem april og maj, alm. gennem juni, dog blot 8 ind.
optalt 14.6, fra med./ult. juli flere fourag. flokke, fra 2.8 ca. 500 rst/flyv., 29.8 en flok på ca. 600 S
- iøvrigt alm. i flokke gennem hele august, gennem sept. alm. med op til 1000 ind. rst., alm.mange rst. gennem okt., lidt træk medio okt., samt flere hundrede trk. SV 30.10, mange rst. nov.,
dec.; eks. 22 ind. den 22.12.
1995 ; nogle gennem jan./febr./marts/april - gennem maj optil 100 fourag., alm. gennem juni,
flokke fra primo juli, større flokke fra medio august ; ca. 1000 kragefugle (flest Alliker/færrest
Krager), - dette til medio sept., ellers færre, alm. gennem okt. med ca. 100 ind. ult., gennem
november 150-200 primo, ca. 800 kragefugle (flest Alliker) medio, nogle hundrede ult.nov., dec. ;
ca. 500 Alliker primo, alm. medio, nogle hundrede i flok ult. (hovedsagligt ved de
omkringliggende huse, til tider ind over markerne) - ligeledes nogle hundrede gennem januar
1996.
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(Ang. 1 par ynglende i Natuglekasse ultimo 90’erne, bl.a. 1 ynglepar 1998).
Husskade
Alm. ynglestandfugl.
Der yngler adskillige par årligt, dog er antallet ikke nærmere optalt, - men skønnet til 15-20 par.
Iøvrigt ingen faste optællinger på arten, dog 1993 ; 48 optalt 8.6 og 82 optalt 21.12, 1994 ; 73
optalt 14.6 og 129 optalt 22.12, - de optalte skader er dog blot minimumstal af det reelle antal.
Arten ses ganske almindeligt hele året.
En optælling 13.3 1997 gav 98 ind. : FupS 1997/ DOF 1998.

Nøddekrige
Sjælden træk- og vintergæst, ses i invasionsår.
Der foreligger melding om nogle obs. af arten de senere år, men ingen nærmere information.
Der blev set 1 Nøddekrige trk. S den 25.11 1994, - og fra 1995 en hel del obs. ; 8.10 og 9.10 1 rst.,
23.10 1, 26.10 4 trk. SØ, 9.11 1 rst., 19.11 1 SØ, - samt 1 vintergæst den 15.12 1995.
Skovskade
Fåtallig ynglestandfugl, fåtallig træk - og vintergæst.
1993 : der har ynglet 1 - 2 par.
Iøvrigt regelmæssig gennem marts med enkelte ind., dog 6 den 21.3, regelmæssig gennem
april/maj med 1 par, samt 1-2 par gennem juni, - den 22.6 og 28.6 sås 1 familie, fra juli blot een
obs. af 1 fugl 5.7, - igen regelmæssig fra 9.8 med nogle fugle, max 10 den 22.8, alm. gennem
september med max 8, gennem oktober og november alm. med nogle ind., samt alm. gennem
december med max 8 ind. 6.12 og 5 ind. 30.12.
Altså ; fåtallig ynglefugl (1-2 par), fåtallig træk - og vintergæst primo august/ult. marts (max 8-10
ind.).
1994 ; alm. gennem januar, februar og marts med max 4 ind., alm. gennem april med max 5 ind.,
regelmæssig gennem maj med 2 par (2 ynglepar), juni ; 14.6 1 par, 28.6 flere hørt, juli ? Herefter
ikke nærmere optalt, dog 8-10 ind. 23.8 - og fra 21.9 flere ; 10-20 stks (nogle trk S), gennem hele
ult.september/medio oktober dgl. en hel del rst., samt dgl. op i mod 50-100 Skovskader trk. SØ!
(invasion), fra 16.10-25.10 nogle rst., samt nu kun enkelte trk., gennem november alm. med 3 til
nogle stk., samt 1 trk. SØ 24.11, max 10 rst. den 6.11, gennem dec. ? - men 22.12 taltes 7 ind.
1995 ; formentlig 1 ynglepar.
Regelmæssig med max 2 i januar, 5 i febr., 4 i marts, i april 2 par - 30.4 dog blot 1 par, fra maj :
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19.5 1 par, 27.5 1, juni : 4.6 1+1, 22- & 23.6 1, juli : yngleparret verificeret : 1 par med unger
23.7.August ; 17.8 3, alm. fra 5.9 og året ud med nogle gennem sept., max 10 den 21.9, alm.
gennem oktober med ca. 5 ind., ligeledes alm. gennem november med ca. 5 ind., og regelmæssig
gennem december med 2 stk’s.
Januar 1996 ; ca. 5 primo, 2 medio og herefter ikke optalt.
Det skal dog nævnes, at gennem hele oktober 1996 sås mange rst./trk. - atter invasion.(1997 og
1998 ang. mange om efteråret).
Musvit
Alm. ynglestandfugl.
Antallet af ynglende Musvitter er ikke nærmere optalt i 1993, men den er ganske alm. som
ynglefugl, og - specielt yngler der mange i haverne der omkranser mosen, disse fugle fouragerer
således i mosen.Primo juni kunne den ses med unger overalt i mosen (optælling 8.6 gav 60 ad.
ind.), fra primo juni/ult.juli mange familier og småflokke fouragerende, dalende noget gennem
efteråret.Iøvrigt alm. om vinteren, f.eks 50 optalt den 21.12.
1994 ; syng. fra januar, pull. fra juni mnd., ganske alm. ynglefugl, - dog flest fra de
omkringliggende haver, 14.6 optaltes 90 ind. (med unger) og 85 ind. taltes 22.12.
1995 ; alm. ynglestandfugl, syng. fra 24.12! - unger fra juni.
Blåmejse
Alm. ynglestandfugl.
Antallet af ynglende Blåmejser er ikke nærmere optalt i 1993, men alm. ynglefugl er den, dog
med færre par end Musvit, - og - som Musvit - flest par i de omkransende haver.En optælling 8.6
gav 48 ind. (med unger), fra primo juli kunne den ses med unger overalt, dette til ult.juli, dalende
noget gennem efteråret. En optælling 21.12 gav 21 Blåmejser.
Alt i alt samme forekomst som Musvit.
1994 ; ganske alm. ynglestandfugl, syng. fra januar, unger fra juni mnd., 50 ind (med unger)
optalt 14.6 og den 22.12 taltes 85 ind.
1995 ; ganske alm. ynglestandfugl, med flest fra omkransende haver, kommer til mosen for at
fouragere, - unger fra juni og iøvrigt alm. året ud.
Sortmejse
Fåtallig træk - og vintergæst.
Flg. obs foreligger ;
1993 ; 2.8 enkelte hørt, 23.8 enkelte hørt, 21.10 1 syng., 30.10 1, 31.10 1, 5.11 1, 1 medio
november, få 6.12 og 1 30.12.
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1994 ; 1 syng. 25.2 og 1 noteret 6.12.
1995 ; lidt efterårsobs. ; 15.9, 21.9, 1.10 og 12.10 (alle enlige fugle).
Sumpmejse
Fåtallig ynglestandfugl.
1993 ; formodentlig 1 ynglepar.
Marts ; 7.3 1 og 13.3 1, april ; 22.4 1, - herefter ingen set/hørt før 13.7 1 og 16.7 1 syng., august ;
23.8 2 og 26.8 2, september ; 13.9 1, 18.9 1 og 27.9 ca. 5, - herefter regelmæssig gennem hele
oktober, november og december med max 8 den 21.10, 4 den 24.10, 5 den 12.12, ellers
regelmæssig med enkelte fugle.
1994 ; 1-2 ynglepar.
Regelmæssig gennem januar med max 3 (syng. fra primo januar), gennem februar 1-2 ind.,
gennem marts med max 3, regelmæssig i april med max 3.I ynglesæsonen blot noteret 14.6 med 1
par.Juli ? - herefter ikke nærmere optalt, - men igen 23.8 hørt, sept. ?, okt./november
regelmæssig med enkelte ind., max 8 ind. den 13.11 og 5 ind. den 30.11, december ?.
1995 ; formentlig 1 ynglepar.
Januar ? - men få Sumpmejser den 31.1, februar ? - men 1 syng. 27.2, regelmæssig gennem marts
med 1 (flere X syng.), dog hele 6 ind. den 29.3.Få syng. regelmæssigt gennem april (max 2 syng.),
fra maj blot 1 6.5 og fra juni blot 5.6 1 og 16.6 hørt, - ingen fra juli.Fra 17.8 til ult. september
regelmæssig med nogle fugle - alm. gennem oktober med nogle stk’s (1 syng. 16.10), blot een fugl
fra november, 19.11, - regelmæssig gennem december med 3-6 stk’s, - primo-medio januar 1996
ca. 5 (syng.).
Halemejse
Fåtallig ynglestandfugl, alm. vintergæst.
1993 ; 1-2 ynglepar.
Marts ; 9.3 enkelte, 26.3 3, herefter ikke set til 19.5, hvor 1 par sås og 19.6 1 par (2 forskellige
steder i mosen).Den 22.6 sås en familie, - herefter ingen notater til 22.8 hvor ca. 10 rst., og
Halemejsen var herefter regelmæssig året ud med max 15 ind. gennem september, 20 ind.
gennem oktober, november og december.
(Tidl. obs. ; 29.5 1984 1 og 2.5 1992 3 ind. (yngler sandsynligt årligt med få par)).
1994 ; 1 - 2 ynglepar.
Regelmæssig gennem januar med omkring 10 ind., dog 20 optalt 31.1.
Regelmæssig gennem februar med 10-15 ind. .
Regelmæssig gennem marts med omkring 10 ind.
Regelmæssig gennem april med max 8-10 ind.
Maj ; 2.5 ca. 5, 9.5 1, 18.5 1, 29.5 1, nogle ult.maj.
Yngler med omkring 2 par.
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Gennem sommeren ? - igen fra 23.8 hørt, herefter ikke nærmere optalt, men dog få den 13.11 og
ca. 10 ind. 22.11, december ?
1995 ; Skøn ; min. 2 ynglepar.
Jan./febr. ? men nogle 11.2 og 27.2, regelmæssig med nogle/få gennem marts, få gennem april,
maj ; 19.5 1 par, 27.5 1 familie på ca. 8 ind. samt yderligere 2 ind. dd., juni ; 4.6 hørt, 5.6 ca. 5,
13.6 1 familie, 17.6 2 familier.Juli ; 1 familie 21.7, august ; 17.8 og 29.8 nogle, ingen i sept.!, alm.
gennem oktober med max 6 ind. 28.10, november ; 19.11 få og 21.11 ca. 8, dec. ; 17.12 8 og 24.12
5.
Fra 1996 sås ca. 6 ind. primo januar - herefter ikke optalt.
Dog 1 ynglepar i 1996.
(Der ses årligt både nordlig og sydlig race - samt mellemformer).
Pungmejse
(Yngletrækfugl), sjælden gæst.
Der er meddelt om flere ynglepar i 1984, samt en ubenyttet rede rede i 1992.
Fra undersøgelsesperioden ingen ynglepar, men 1 Pungmejse hørtes 26.4 1993.
Skægmejse
Træk - og vintergæst.
Arten er meddelt set flere X om efteråret fra primo 90’erne.
Fra undersøgelsesperioden foreligger flg. Skægmejse-observationer ;
1993 ; de første blev hørt den 18.10 hvor en lille gruppe kunne ses og høres frem til den 23.10, dd
hørtes kraftige kald et stykke tid inden 8 ind. lettede fra rørskoven og trak SV, dog kunne der
stadig høres enkelte stk. samme dag og regelmæssigt frem til 28.11.Herefter hørtes 1 hhv 19.12 og
23.12.
1994 ; 17.1 1 hørt, - og fra efteråret blev 3 set 9.11 og 18.11 sås 2-3.
1995 ; første forårsobs. gjordes 2.5 hvor 2 Skægmejser landede i mosen, og der blev sat næsen op
efter et ynglepar, men desværre blev de ikke set ell. hørt senere.Derimod en del efterårsobs. ; 22.9
2 rst./trk.SV, 27.9 1 hørt, 1.10 1, 9.10 få hørt, 12.10 1 hørt, 17.10 ca.5 og 21.10 hørt.
Obs ; FupS, DOF nævner 5 rst. 22.9.1995.
Spætmejse
Sjælden gæst.
Blot flg. obs. foreligger ; 9.5 1994 1 hørt, 9.11 samme år sås og hørtes 2 Spætmejser.
Træløber
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(Ynglefugl ?), ret alm. vintergæst.
1993 ; 1 blev noteret 16.7 (yngel eller strejf ?).
Herefter blev flg. efterårs- og vinterobs. gjort ; 22.8 1 hørt, 22.10 1, 24.10 1, 2 primo november,
29.11 1 og 21.12 1.
1994 ; 4.1 1 syng., 20.1 1, 27.1 1, 3.2 1, 12.2 1, 6.3 1, 13.3 1, 5.4 1 syng., 8.4 2, 9.4 1, 19.4 1, 25.4
1.Fra efteråret ikke optalt, dog 1 hhv 6.11 og 22.12.
1995 ; gennem første vinterhalvår ? - 3.4 1 og 19.5 2 (yngel ?), - 15.9 1, 9.10 1 og 20.11 1.
(1-2 ind. 4.1 1998).
Vandstær
Angiveligt set sjældent tidligere år.
Fra undersøgelsesperioden foreligger 2 obs. af 1 Vandstær, begge fra medio oktober hhv 1993 og
1994, begge rst.

Gærdesmutte
Alm. ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.
1993 ; antallet af ynglende fugle er ikke nærmere optalt, ialt blev 18 optalt den 8.6, og et skøn på
min. 15 ynglepar er realistisk.
En hel del rst. gennem oktober, og den 21.12 optaltes 19 ind., men det reelle antal er formentlig
væsentligt højere end hvad optællingerne giver, idet arten er vanskelig at optælle.
1994 ; alm. hele året ; 17 syng. optalt 14.6 (min. 17 ynglepar skønnet), - og den 22.12 optaltes 10
ind.
1995 ; alm.. hele året, - skøn 15-20 ynglepar.
Iøvrigt alm. rst. fra primo oktober, med flest (mange) rst. medio og ult. oktober.
Høres iøvrigt syngende hele året.
Rødhals
Alm. ynglestandfugl, alm. træk- og vintergæst.
Er ikke nærmere optalt i 1993, men Rødhalsen yngler alm. med minimum 5 par.
Forekomst iøvrigt ; der er bemærket en øgning i antallet forår (marts) & efterår
(ult.august/sept./og en del rst. gennem oktober).Trækgæster.
Der blev kun optalt 3 ind. 8.6, samt blot 10 ind. den 21.12 - hvortil skal nævnes, at den fra primo
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maj og juni var meget tavs - og de 10 optalte december-fugle absolut må være i underkanten af
det reelle antal tilstedeværende, idet arten, ligesom Gærdesmutten, er vanskelig at optælle.
1994 ; Alm. hele året, optalt 14.6 7 syngende (min. 7 ynglepar) - og 22.12 optaltes 9 stk.
1995 ; Alm. set og hørt hele året ; syng. fra marts - primo juli, alm. rst. i perioden primo
oktober/ult. oktober (med flest (mange) med./ult.okt.)), og igen mange rst. medio november
(syngende sommer, efterår og vinter). Alm. ynglefugl.
Nattergal
Alm. yngletrækfugl.
Der har i 1993 ynglet omkring 10 par, - den 21.5 og 8.6 optaltes således ca. 10 syng., ellers færre,
således, at bestanden må skønnes mere end halveret siden medio 80’erne (Rahbek 1984).
Ankom iøvrigt 9.5 og blev hørt/set til 2.8.
1994 ; ankom 9.5 og fra 11.5 flere, - gennem maj max 10-12 syngende over hele mosen, ult. maj
ca. 10 syng., medio juni ca. 10 syng. Skøn 10 ynglepar.
1995 ; ankom 9.5, flere fra 10.5 - gennem maj optil 10 syng., og 5-8 syng. gennem første halvdel af
juni. Skøn omkring 8 ynglepar.
Herefter 1 syng. 25.6, kald hørtes fra ult. juni/primo juli - sidste obs. 16.7 set og hørt og 23.7 hørt.
Sydlig Nattergal
Tilfældig gæst.
1 syngende han 18.5 - 14.6 1969 (Jvf. DOF & Rahbek 1984).
Husrødstjert
Tilfældig ynglefugl.
Den 18.6 1977 sås og hørtes 1 syngende han ved den idag nedlagte gamle lade, der lå optil
Klausdalsbrovej, ved markarealet, og det må stærkt formodes, at der var tale om et ynglepar.
Rødstjert
Fåtallig yngletrækfugl, fåtallig trækgæst.
1993 ; 1 han syng. 1.5 og 5.5, om den har ynglet ell. blot var trækgæst er uvist.
1994 ; ult. april 1 han syng., 21.5 1 syng. (formentlig ynglefugl).
1995 ; ingen i foråret, men til gengæld 9 observationer af hunfarvede Rødstjerte i perioden 29.8 21.9, alle enlige ; 29.8, 3.9, 4.9, 5.9, 10.9, 11.9, 15.9, 19.9 og 21.9.
Iøvrigt oplyst ynglende de senere år.
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(Den 3.7 1988 sås iøvrigt 1 han).
(2.10 1996 1 rst. og 24.4 1998 1 rst.).
Bynkefugl
Alm. trækgæst.
1993 ; ingen på forårstræk - efterår ; ca.rasttal ; 22.8 8, 23.8 5, 24.8 10, 25.8 5, 26.8 15, 27.8 få og
5.9 1.
1994 ; forår ; 28.4 1 par, 3.5 2, 4.5 1, 9.5 1, 18.5 5, - ikke nærmere optalt i efteråret, men 23.8 sås 8
rst.
1995 ; disse obs. foreligger ; 23.4 2, i perioden 1.5 - 7.5 nogle rst., 10.5 ca. 8, samt 28.5 (og et
stykke tid tilbage i maj) 1 par. - Efterår ; 27.8 20, 28.8 15, 29.8 30, 30.8 nogle, 11.9 10, 21.9 1 og
22.9 1 (alle ca.rasttal).
Stenpikker
Yngletrækfugl ? alm. trækgæst.
Der er indkommet melding om, at 1 par har ynglet i områdets umiddelbare nærhed de senere år.
1993 ; ingen ynglepar, - rst.obs. : (ca.tal) ; 14.5 8, 18.5 5, 19.5 2 - 26.8 enkelte, 27.8 enkelte, 3.9 1,
13.9 5, 18.9 5, 19.9 nogle, 27.9 1 og 28.9 enkelte.
1994 ; ynglefugl ?
forår ; 3.5 1, 9.5 8, 11.5 2, 18.5 ca. 10, 21.5 5 (alle rst.) - en sommerobs. 4.7 kunne antyde evt.
yngel i området - Ikke nærmere optalt i efteråret, men 22.9 ca. 20 rst. og 23.9 nogle rst..
1995 ; blot disse ; 1 rst. 24.4, - 5.9 1, 10.9 ca. 10 rst. og 11.9 få rst.
Ringdrossel
Sjælden trækgæst.
Er noteret nogle gange de senere år.
Fra undersøgelsesperioden disse ; 2.5 1992 1 hun fouragerende og 21.5 1993 2 rst..
Solsort
Alm. ynglestandfugl.
Arten er ikke nærmere optalt i 1993, men er uden tvivl den almindeligste ynglefugl i mosen : der
yngler masser af par både i mosen og i haverne omkring denne.
En optælling 8.6 gav 135 og den 21.12 taltes 77 ind. (gennem hele ynglesæsonen synger masser af
Solsorte fra tidlig morgen).
1994 ; meget alm. ynglefugl, både i mosen og i de omgivende haver, iøvrigt meget alm. hele året, .
f.eks 152 optalt 14.6 og 103 optalt 22.12.
(Subsang fra januar og alm. syng. fra marts).
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1995 ; meget alm. ynglestandfugl, antal par er uvist, syng. fra medio februar, - ganske alm. hele
året.
(Syngende fra 13.2 1998).
Sjagger
Alm. ynglestrejffugl, alm. træk - og vintergæst.
Arten er siden primo 90’erne begyndt at yngle i mosen, således sås 3 Sjaggere 13.6 1991 og ved
besøg 1992 og 1993 er der noteret en mindre koloni af ynglende fugle, - antallet er i 1993 skønnet
til omkring 20 par.
Vintergæster nordfra 1992/1993 lod vente på sig, idet de første Sjaggere først kom til mosen
ultimo januar 1993 - og ikke i større tal.
Forekomst 1993 :
Ult. januar sås de første, og der blev talt max 60 ind. til ult. marts.
Igennem april, maj, juni og juli almindelig - med et skøn på ca. 20 ynglepar i Smørmosen desuden få ynglepar i Fedtmosen. (8.6 taltes 19 ind., men der har givetvis været flere).
Sås med flyvefærdige unger fra 2.6 (flere par).Primo august få (stort set ingen i yngleområdet), fra 9.8 - medio september sås en del flokke på max 20 ind. og 18.9 influx af 100-150 ind., stigende
fra 12.10 til omkring 200-300 ind., 13.10 ca. 300 ind., 15.10 ca. 400 rst./trk., - fra 31.10 min. 1000
ind., gennem november og december tusinder rst. på markerne, der var tale om en hel invasion
d.å.
Sammenfatning ;
Ynglestrejffugl, alm. træk - og vintergæst.
Ynglefuglene ser ud til at forlade mosen primo august, hvorefter der så gennem august/medio
sept. kommer lidt strejf, og så egt. influx af vintergæster nordfra fra medio september, jævnt
stigende i antal af rst./trk. ind., kulminerende ult.oktober/december.
1994 ; alm. yngletrækfugl/ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.
Antallet af Sjaggere fra invasionen faldt gennem januar, men den var dog stadig alm. - og
gennem februar yderligere fald - nu ikke større tal.Gennem marts nogle/få (syng.) i yngleområdet
ult. marts.Fra primo april flere syng. - gennem april alm. med ca. 35 ind. (sang og
sangflugt).Herudover skal nævnes, at den 16.4 sås lidt træk, idet tre flokke på hver 30-35 ind. sås
mod NØ/NV.Alm. gennem maj, og det konstateredes, at arten har spredt sig flere steder i mosen
som ynglende, alt i alt er der skønnet ca. 30 ynglepar, med hovedparten i Smørmosen.Alm. med
unger gennem juni (14.6 optaltes 23 ind.).Juli ? Herefter ikke nøjere optalt, men nogle ult.
august.Influx af flokke fra primo oktober, - gennem oktober iøvrigt alm. rst./trk. - moderat antal
- stigende til flere hundrede - ult.oktober - dette gennem første halvdel af november, hvorefter
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antallet faldt.December ? dog 26 ind. optalt 22.12.
1995 : Ynglefugl, alm. træk - og vintergæst.
Januar og februar ? men ingen Sjaggere noteredes ved enkelte besøg disse måneder, marts : 3.3
5, og fra medio marts flere (sangflugt) i yngleområderne.Gennem april meget larmende/syngende
i yngleområderne, alm. gennem maj, - fodrer unger fra ult. maj, alm. gennem juni, dog færre
ynglepar end sidste år, skøn ; ca. 20 ynglepar.Juli ; ynglefuglene med unger forlod mosens
yngleområder medio juli.Hele august nogle, gennem september få/nogle (max 50 ind. 5.9).Nogle
gennem hele oktober, lidt influx 6.10.Nogle gennem november, fra 21.11 nogle hundrede; nogle
hundrede december ud.
1996 ; 200-300 primo januar, ca. 400 medio-ult. januar (mange mod S).
Vindrossel
Alm. træk - og vintergæst.
Forekomst 1993 ; Gennem marts max 15 ind., 11.4 nogle rst., 13.4 enkelte, 23.4 sås den sidste fra
foråret.Igen 12.9 med ca. 20 ind., herefter alm. gennem september i ikke større tal.Influx 8.10
med ca. 50 ind., 10.10 50-100 ind., 13.10 ca. 100, 16.10 mange og 31.10 min. 500, herefter, gennem
november og december masser (hundreder) rst./trk.
Den 21.12 taltes blot 35 ind., men 23.12 hundreder rst.
Som det kan ses også invasion af denne art - lig Sjagger - dog i mindre tal end denne.
(Ankommer til mosen medio-ult. september, influx primo oktober og kulmination ult. oktober, forlader mosen ultimo april).
1994 ; antallet af Vindrosler (fra invasionen) faldt gennem januar/ og yderligere gennem februar
(nu kun nogle/få).Fra marts disse ; 1 9.3, 1 14.3, nogle rst. 18.3, 26.3 og 27.3.Regelmæssig gennem
april med max 60 rst. 2.4, 35 rst. 9.4, 40 rst. 20.4 (ellers omkring 10 rst. gennem april) - og iøvrigt
flere syngende i gennem april.De sidste blev set 22.4 10 rst. - Igen om efteråret 13.9 og nogle, ikke
større tal, gennem september, moderat antal, alm. rst./trk. gennem oktober/medio november
hvorefter antallet faldt.
December ? ingen blev dog optalt ved besøg 22.12.
1995 ; blev ikke set ved få besøg første halvår.Efterår ; første 2.10 nogle, en hel del rst./trk.
gennem oktober, hørt trk. om aftenen medio november, iøvrigt alm. gennem november med en
del fugle, eks. ; ca. 50 13.11, ca. 100 19.11 og nogle hundrede 26.11.Gennem hele december max
nogle hundrede. (Nogle gennem januar 1996).
Sangdrossel
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Fåtallig yngletrækfugl, alm. trækgæst.
Alm. trækgæst ; om foråret i ikke større tal, men dog alm. gennem marts og april - og om
efteråret alm. trækgæst, med betydeligt flere end om foråret, fra primo august/medio oktober,
kulminerende fra medio september.
Forekomst 1993 ; Der har ynglet omkring 3 par.
Ankom 21.3 1 syng., og foråret igennem, marts og april noteredes foruden yngleparrene enkelte
rst. 13.4 og 16.4 (enkelte/nogle rst.).
Ynglefuglene hørt syng. til 5.5, herefter tavs/ikke set til 13.7 enkelte, 16.7 enkelte rst., 9.8 nogle
rst., 23.8 få, 26.8 1, 1.9 få, 18.9 ca. 60 rst./trk., 19.9 ca. 50 rst./trk., 27.9 nogle trk. + en del rst.,
28.9 en del rst., 3.10 og 5.10 nogle rst., 6.10 en del rst., 8.10 min 50 rst - og frem til 18.10 dgl. nogle
rst.
1994 ; ankom 20.3 med 1 syng. + 1, få resten af marts.Gennem april optil 3 syng. ult. april ; 3
ynglepar, - samt få rst. gennem første halvdel af april (max 5 rst. 11.4) - stigende fra 20.4 og
måneden ud til max 10 rst. 21.4, 15 rst. 22.4, 25 rst. 23.4.Fra maj flg. obs ; 1.5 (sidste syng.), 3.5 1,
5.5 1, 18.5 enkelte.Ikke set i juni måned og juli ?
Fra efteråret ikke nærmere optalt, men 23.8 1 rst., 22.9 og 23.9 lidt rst, 11.10 flere rst. og 16.10
enkelte rst.
1995 ; ankom 24.3 med 1 syng., herefter flg. syng. ; 4.4 2, 10.4 1, 14.4 1, 23.4 2 - og herefter ikke
syngende til 2.7 hvor 1 Sangdrossel sang. Skøn : 2 ynglepar.
Rst. fugle sås fra 29.3 - 10.5, med max 10 rst ult.marts/primo april (10.4) - fra medio april frem til
10.5 dgl. lidt rst. - Ingen til 2.7 1 syng. - fra juli iøvrigt 2 den 21.7, lidt 23.7 og 1 27.7.August ; 17.8
få, 29.8 1, september ; 11.9 lidt rst., 19.9 1, 21.9 ca. 10 rst., 22.9 lidt rst., alm. gennem oktober med
lidt rst. de første dage, flere rst. fra 6.10-12.10, fra 14.10-22.10 nogle rst. (10-20 ind.) og sluttelig
26.10 få rst. og sidste fugl sås 5.11 1.
Misteldrossel
Fåtallig trækgæst, sjælden sommergæst.
Er ang. set nogle X de senere år.
Fra observationsperioden er flg. noteret ; 1993 ; 21.3 1 rst., 5.7 1 !, fra efteråret flg. rst. : 1 rst.
hhv 13.10, 16.10 og 24.10.
1994 ; 2.4 1 rst. og 16.4 1 trk. NØ, ingen fra efteråret.
1995 ; 24.3 1 rst. og 16.10 1 trk.
(Alle de rst. ind. på markarealet).
Græshoppesanger
Jvf. Rahbek 1984.
Rørsanger
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Alm. yngletrækfugl.
Ang. 49 ynglepar i 1992.
I 1993 ankom den 29.4, men først større tal fra 18.5 og gennem juni kunne høres rigtig mange
syngende, dog ikke nærmere optalt, men uomtvisteligt den mest almindelige sanger i mosen.Fra
medio juli få syng. til 2.8.Resten af august kunne den ses og dens kald høres til 5.9.Den 8.6
optaltes 30 syng., men der har afgjort været flere, en nattur den 3.6 hørtes så mange syngende
Rørsangere, at en reel optælling ikke var mulig!Alligevel et skøn ; 50 ynglepar.
1994 ; ankom 1.5 med 1 syng. + 1.Flere fra 5.5, herefter alm. gennem sommeren (14.6 optaltes 20
syng.), dog på andre dage/nætter betydeligt flere.Skøn ; 50 ynglepar.
Afrejse ? men 23.8 noteret.
1995 ; første 2.5 1 syng., alm. gennem hele sommeren, syngende juli med, kald fra primoult.august, sidste 5.9 og 22.9.Skøn 50 ynglepar.
(Ankom 1.5 1997).
Kærsanger
Alm. yngletrækfugl.
Der er i 1993 ikke gjort nogen egtl. optælling af ynglepar, men 12 syng. den 8.6 ; der må skønnes
omkring 15 ynglepar.
Ankom iøvrigt 19.5, fra 2.6 større tal - og fra medio juli-2.8 få syng.Herefter hørtes dens kald til
5.9.
1994 ; ankom 21.5 med enkelte ind., alm. sommeren igennem (dog blot 8 ind. optalt syng.
14.6).Skøn ; min. 10 ynglepar.Afrejse ? men noteret 23.8.
1995 ; ankom 19.5 få syng., flere fra ultimo maj - alm. gennem hele sommeren, få syng. i juli, fra
primo august - medio august kald, herefter blot 15.9 set/hørt.Antal ynglepar ikke optalt.
Omkring 15-20 ynglepar årligt er næppe ved siden af det reelle.
(Ankom 17.5 1997).
Sivsanger
Jvf. Gormsen 1972, DOF 1982 og Rahbek 1984.
Arten er ikke noteret de senere år, er hverken set eller hørt i undersøgelsesperioden primo-medio
90’erne.
Gulbug
Fåtallig yngletrækfugl (visse år).
Arten er ikke noteret i 1993 eller 1994, men i 1995 hørtes 1-2 syngende i perioden 4.6-2.7 og der
har ynglet 2 par d.å., - i 1996 hørtes 1 syng. primo juni, muligt ynglepar.
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Munk
Alm. yngletrækfugl.
1993 ; ankom 23.4, mange syngende gennem sommeren, f.eks 23 optalt 8.6, minimum 20 ynglepar
er skønnet (og da pæn fremgang siden medio 80’erne).Blev hørt syng. til 2.8, hvorefter de sås og
hørtes regelmæssigt til den 5.9.Sidste fugle sås 27.9 1 par, samt 3.10 1 hun rst.
1994 ; ankom 19.4, 22.4 - ult.april 1-2 syng., flere fra 1.5 - og alm. hele sommeren med 20-25
ynglepar (optalt 14.6), afrejse ? men noteret 23.8.
1995 ; ankom 24.4 1, flere fra ult.april, alm. syng. gennem sommeren, antal par er uvist, men lig
foregående år.Syngende juli ud, - kald fra primo-medio august, 5.9 småsyngende og 2.10 1.
Havesanger
Alm. yngletrækfugl.
1993 ; ankom 14.5 og gennem ynglesæsonen hørtes ikke over 10 syngende/dag, således, at den må
skønnes at være i stor tilbagegang siden medio 80’erne, sidste fugl noteredes 3.9.Skøn ; min. 10
ynglepar.
1994 ; ankom 8.5 med enkelte syng., alm. syng. gennem sommeren - dog max 8 syng. 14.6 ; skøn ;
min. 8 ynglepar.Afrejse ? men noteret 23.8.
1995 ; ankom 19.5 nogle syng., herefter alm. syng. gennem sommeren, antal par uvist, få syng. i
juli, primo-medio august kald.
Tornsanger
Alm. yngletrækfugl.
1993 ; ankom 29.4 og ganske alm gennem hele ynglesæsonen, f.eks 26 optalt 8.6 ; skøn omkring og min. 20 ynglepar d.å., og således pæn fremgang siden medio 80’erne.Hørt syng. til 2.8,
hvorefter den blev set og hørt kaldende frem til 5.9.
1994 ; ankom 3.5 nogle syng., alm. syng. gennem sommeren, 14.6 optaltes ca. 20 syng. ; ca. 20
ynglepar.Afrejse ? men noteret 23.8.
1995 ; ankom 2.5 1 syng., alm. gennem sommeren, antal par ? men lig forrige år.Alm. syng. juli
ud, herefter kald primo-ult. august (få set), hørt regelmæssigt gennem september til 22.9.
Gærdesanger
Fåtallig yngletrækfugl.
Ang. ynglende ultimo 80’erne.
1993 ; ankom 29.4 og sidste fugl 18.9.
Gærdesangeren yngler ganske almindeligt i de op til mosen tilstødende haver, og arten er hørt
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syng. i selve mosen nogle X gennem ynglesæsonen, muligvis få ynglepar.
1994 ; yngler alm. i tilstødende haver, muligvis enkelte par i selve mosen.
Ankom 22.4 1 syng., fra 25.4 flere syng., alm. syng. gennem ynglesæsonen til 12.7 afrejse ?
1995 ; ankom 24.4 1 syng., flere fra ult. april og gennem sommeren - få ynglepar i selve mosen,
men adskillige i tilstødende haver.(Ikke noteret eft. juni mnd.).
Løvsanger
Alm yngletrækfugl, alm. trækgæst.
Ankom 26.4 1993 og gennem ynglesæsonen blev der ikke hørt over 10 syng./dag (kraftig
tilbagegang siden medio 80’erne), skøn : 10 ynglepar 1993.
Blev iøvrigt set og hørt alm. gennem efteråret med en del rst., specielt ult. august og primo
oktober, - sidste fugl noteredes 12.10.
1994 ; ankom 21.4 2 syng., og max 8 syng. 25.4.Alm. gennem hele sommeren med optil 30 syng.
14.6, altså betydeligt flere end sidste år, skøn 30 ynglepar d.å., afrejse ? men noteret rst. 23.8.
1995 ; antal ynglepar ? ankom 23.4 få syng., flere fra ult.april og alm. syng. maj-juni, få syng.
juli/medio august, nogle ult.august, gennem hele september nogle/få rst. (småsyngende 5.9) sidste 1.10 få.
(Ankom 24.4 1998).
Gransanger
Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst.
Ankom 14.4 1992.
Ankom 11.4 1993 i pænt antal og alm. syng. gennem hele ynglesæsonen, - således eks. 18 ind.
optalt 8.6, skøn 15 ynglepar d.å., og således pæn fremgang siden 80’erne.Sangintensiteten var
stor fra ankomsten til juli, - også syng. august/oktober, sidste syng. 10.10.Herefter alm. til
20.10.Sidste obs. gjordes 12.11 hørt.
Iøvrigt, gennem efteråret en hel del rst., specielt ult. august/primo oktober, hvorefter den var
alm., omend fåtallig til 12.11.
Gennem hele efteråret langt flere rst. Gransangere end Løvsangere.
1994 ; ankom 21.3 1, 28.3 1, flere fra 2.4 - gennem april omkring 20 syng., alm. gennem maj,
antallet af syng. dog dalende fra medio-ult. maj.Alm. syng. gennem juni, 18 optalt 14.6 ; skøn 18
ynglepar.Ikke nærmere optalt efterår, men mange rst. ult. august, mange rst. ult. sept., og nogle
rst. primo-medio oktober (16.10).
1995 ; ankom 24.3, ult. marts flere, alm. i ynglesæsonen, syng. alm. juli/medio august (+ alm.
kaldende), ult. august en del rst., september ; nogle primo, en del rst. primo-ult. sept. (få
syng.).Oktober ; nogle-en del rst (få syng) primo oktober, lidt/nogle rst. medio okt., og sidste
21.10 1, 26.10 1 og 29.10 1.
Skovsanger
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Sjælden trækgæst.
Der foreligger melding om, at Skovsangeren skulle have ynglet i mosen de senere år...
Fra undersøgelsesperioden blot 1 syng. ult. april 1994.
Hvidbrynet Løvsanger
Tilfældig trækgæst.
Een af denne raritet er truffet ifm megen østenvind et af de senere år, dog ingen nærmere
beskrivelse foreligger.
Fuglekonge
Ynglefugl ? alm. træk - og vintergæst.
1993 ; fra foråret flg. trækgæster ; 9.3 enkelte, 13.3 nogle, 26.3 nogle, 27.3 nogle (syng.), 5.4 nogle
og 14.4 få.Herefter ingen til efteråret, hvor den var regelmæssig fra 13.9 - 9.12, med max-rst.-tal
på ; september ; 5 medio, ca. 20 ultimo, oktober ; ca. 10 primo, ca. 10 medio, ca. 8 ult.,
november ; nogle primo og medio, få ultimo, december ; ca. 6 primo.
1994 ; regelmæssig fra primo januar/ult. april (21.4), med max 6 ind. gennem januar, få ind.
gennem februar (1 syng. 15.2), få ind. gennem marts, max 5 rst. gennem april.Igen alm.
forekommende om efteråret - fra ult.september (21.9) til ult.december ; nogle rst.
ult.september/primo oktober, mange rst. fra 10.10 - 30.10, mange rst. primo november (max 15 20 ind.), fra medio november nogle rst., gennem sidste halvdel af november op til 10 rst., medioult. december nogle/enkelte rst.
Arten forekommer langt mere alm. og i større tal om efteråret end på forårstrækket, hvor den
dog også er ganske alm.Om vinteren færre obs. af færre fugle.
1995 ; Ynglefugl ? - gennem januar, februar og marts ? - men nogle/enkelte (syng.) 27.1, 31.1,
11.2 og 27.2.Regelmæssig gennem hele april med nogle primo, samt lidt/få frem til 24.4.Den 21.7 1
syngende i granskov ved Tibbevangen, sommergæst eller yngel ? - herefter ikke før 15.9 1, 21.9
ca. 5 og få den 27.9.Alm. rst. hele oktober med nogle primo, mange rst. fra 8.10 - 18.10, en del rst.
fra 21.10 - 24.10 og nogle rst. fra 26.10 - 29.10.Alm. med nogle (ca. 8 ind.) rst. primo-medio
november, fra 19.11 og november ud nogle småflokke.Fra december lidt/få ind. 17.12, 20.12 og
24.12.
Småflokke gennem januar 1996.
Rødtoppet Fuglekonge
Sjælden trækgæst.
En Rødtoppet Fuglekonge rastede i området den 18.3 1994.
Grå Fluesnapper
Yngletrækfugl (visse år), fåtallig trækgæst.
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Arten har ynglet i 1993 ; sås med nyudfløjne unger den 22.6 1993 (1 par).
Herudover flg. trækobs, rst. ind., ; 20.5 1993 2, 23.8 1994 1 og 10.9 1995 1.
Broget Fluesnapper
Fåtallig yngletrækfugl (visse år), fåtallig trækgæst.
Ultimo 80’erne er den noteret som ynglefugl.
(Nogle tidligere obs. ; 30.5 1981 5 syng. og 11.5 1982).
Arten er ikke noteret som ynglefugl i 1993, hvor blot disse obs. gjordes ; 23.4 enkelte og 16.8 1
hun rst.Fra 1994 flg. ; 25.4 1 par rst., 1 rst. ult.april, 21.5 hørtes 2 hanner syngende og ligeledes 1
syng. 29.5 (sikker yngel), samt 14.6 1 syng. ; der har ynglet 1 - 2 par d.å. - Også 1 ynglepar i
1995 ; 2.7 sås 1 par fodre unger, fra d.å. iøvrigt disse få trækobs. ; 30.4 1 syng., 1.5 1 og 19.5 1 ingen fra efteråret.
Herudover nogle obs. ; 13.4 1997 1 og 18.4 1997 1 hun rst., 1 syng. hhv 1.5 - og 10.5 1998.
Lille Fluesnapper
Sjælden gæst.
En adult han sås 22.6 1993 - og ligeledes 1 ad. han set og hørt syng. den 14.5 1996.
Jernspurv
Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, fåtallig vintergæst.
Der blev i 1993 hørt forbavsende få syngende Jernspurve, under 5/dag gennem hele
ynglesæsonen og antallet af ynglepar må således anses for, at være væsentligt reduceret fra
80’erne til idag.
Forekomst iøvrigt ; fra 9.3 - gennem hele ynglesæsonen - juni, få syng., ingen juli-obs - “igen” fra
9.8 og mnd. ud lidt rst./trk., gennem september en del rst./trk., med flest fra 18.9 - 27.9 hvor en
del sås rst./trk.Nogle rst. primo oktober - og fra medio oktober til ultimo november (24.11) få rst.
(max 5 rst. ult.oktober) - ingen december-obs.
Sammenfatning ; Alm./fåtallig yngletrækfugl, samt alm. trækgæst i efteråret fra primo august ult. november, med kulmination i september.
1994 ; januar-obs. ; 6.1 1 og 7.1 1 syngende, herefter ikke før 5.3 og regelmæssig med få syng.
gennem marts, stigning i antallet fra 28.3.Gennem april alm. med op til 10 syng. ; skøn 10
ynglepar.Nogle/flere syng. gennem maj til 14.6, herefter ? dog noteredes der lidt efterårsrast/træk
ult. august, ult. sept., medio okt., sidste fugl noteredes 9.11 med 1 rst.
1995 ; ca. 10 ynglepar.Januar og februar ? men 1 syng. 27.2, - herefter regelmæssig med 1 syng.
til medio marts, nogle syng. fra 24.3 og ult. marts flere - gennem april alm. syng., dog max 10,
gennem maj ligeledes max 10 syng., få syng. gennem juni.Set med nyudfløjne unger primo juli,
fra juli ; 17.7 og 21.7 1 syng., august ; 17.8 få, 28.8 1 syng. og 29.8 få.Gennem hele september
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nogle rst./trk. (få trk. fra 11.9), en del rst./trk. ult.sept.Oktober ; flere rst 1.10 - 8.10, nogle/lidt
rst. fra 9.10 - 29.10 og herefter blot 5 rst. den 26.11 som blev sidste obs. d.å.
Engpiber
Alm. trækgæst.
1993 ; forår ; alm. fra 15.3 - 5.5 i ikke større tal rst./trk., ; medio-ult. marts max 5 dgl., gennem
april max 9 ind. 13.4, 14 ind. 16.4, 15 ind. 21.4 og 34 ind. 22.4, herefter enkelte frem til 5.5.
Efterår ; alm. fra 23.8 - 31.10 rst./trk., med max/dag ; 3 ind. ult.august-primo sept., større tal fra
18.9 med min. 230 rst./trk. den 18.9 (enkelte flokke på op til 30-40 ind.), 19.9 ca. 150 rst./trk., 27.9
ca. 70 trk. + 50 rst., 28.9 mange rst./trk. (gennem hele perioden flest enlige-småflokke
rst./trk.).Fra primo okt.-medio okt. dgl. nogle/en del trk., og fra ult.oktober (til 31.10) enkelte/få
dgl., - herefter en efternøler trk. den 16.11.
Sammenfatning ; alm. trækgæst, om foråret i perioden medio marts/primo maj i ikke større tal samt alm. trækgæst om efteråret i perioden ultimo august/ult.oktober (- medio november), med
kulmination medio-ult. september.
1994 ; forår ; 9.3 den første, herefter ikke før 27.3 til 9.5 alm. rst./trk. ; med max-dag : 12 rst.
ult.marts, 7.4 50-70 trk. + nogle rst., fra medio april en hel del rst./trk. (dog ikke større flokke) ellers gennem hele april alm. rst./trk. i jævn strøm af enlige-småflokke max 20 ind./flok.Gennem
maj ; 1.5 - 9.5 ganske få trk. - efternølere sås rst. hhv 18.5 & 21.5.Ikke nærmere optalt i efteråret
94, men pænt træk ult. september, gennem hele oktober pænt træk, dog med lidt trk. fra medio
oktober - og 6.11 få trk.
1995 ; er noteret rst./trk. i perioden 24.3 - 19.5, blot 2 rst. 24.3, 2.4 1 trk., ret pænt rst./trk. 4.4,
herefter alm. med lidt rst./trk. dgl. gennem resten af april.Sidste trk. var 10.5 få og 19.5 1 trk. Fra efteråret ; 15.9 få trk., pænt rst./trk. fra 21.9 og september ud, f.eks 100 rst. + pænt træk
22.9, 24.9 og 27.9 mange trk. i flokke på max. 30-50 ind., gennem oktober ; hundrede rst. og en
jævn trækstrøm primo og medio okt., noget rst./trk. til 22.10.Fra 26.10 - 29.10 lidt trk., een obs.
fra november er 2 rst. den 10.11.
Markpiber
Sjælden trækgæst.
1 Markpiber noteredes rst./trk. den 23.8 1994.
Skovpiber
Alm. trækgæst, fåtallig/sjælden ynglefugl.
Der foreligger melding om, at arten har ynglet fåtalligt de senere år.
Og i 1993 blev den også hørt syngende gennem ynglesæsonen, således er skønnet formodentlig få
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ynglepar.
Som trækgæst 1993 blot 1 fra foråret, nemlig 23.4 1 rst.Fra efteråret alm. rst./trk. fra 22.8 - 27.9,
med flest ult. august ; max 88 trk. 24.8, iøvrigt max 30 ind. rst./trk. / dag i perioden
ult.august/primo september, - fra 2.9 - 27.9 enkelte/dag, max 8 den 19.9.
Sammenfattende for 1993 må den beskrives som fåtallig yngletrækfugl, fåtallig trækgæst om
foråret (april) - samt alm. trækgæst om efteråret ult.august/ult.september, med kulmination ult.
august (24.8 88 trk. + enkelte rst..).
1994 ; er ikke noteret som ynglende d.å.
Fra foråret blot 3 rst. den 4.4, iøvrigt tidligste obs. fra mosen, samt ang. set første halvdel af april.
Fra efteråret ? men pænt træk den 23.8.
1995 ; Ingen ynglepar.
Fra foråret blot 1 trk. Skovpiber 30.4 - fra efteråret ; 28.8 nogle rst./trk., 29.8 lidt træk, - gennem
hele september nogle/lidt rast og træk, sidste obs. gjordes den 1.10 med få rst./trk.
(Tidligste efterårsobs. ; 16.8 1998 8 trk.).
Rødstrubet Piber
Sjælden trækgæst.
1 Rødstrubet Piber sås og hørtes trk. den 19.9 1993.
Hvid Vipstjert
Visse år 1 ynglepar, alm. træk - og sommergæst.
(Tidligere førsteobs. (med forbehold) ; 6.4 83, 2.4 84, 7.4 87, 7.4 88 og 14.4 1992)).
1993 ; ankom 14.3 og herefter noteret fåtalligt med 1-3 ind. gennem marts, april, maj og primo
juni (til 8.6).Lidt træk sås 22.4 med 7 trk.Fra juli to obs. ; 6.7 og 19.7 af 1 ind. (yngler i mosens
umiddelbare nærhed og fouragerer i mosen i ynglesæsonen).
Igen alm. fra 22.8 - 5.10 med trk. ind. ; max 10 rst./trk. 1.9, 6 ind. 18.9, 12 rst./trk. 19.9 og iøvrigt
1-3 rst./trk. dgl. gennem hele efteråret (ult. august/primo oktober).
1994 ; yngler med 1 par umiddelbart op til området.
Ankom 26.3 med 3-4 stk., herefter alm. gennem ult.marts/hele april med max 6 rst. ult marts,
max 6 rst. primo april, max 5 rst. medio april og max 5 rst. ult. april.
Trk. fugle sås 28.3 6, fåtalligt trk. fra 11.4 og april ud med max 5 trk. 11.4, 9 trk. 16.4, 8 trk.
20.4.Iøvrigt ellers fåtalligt trk. gennem april.Iøvrigt 1 syng. den 14.4.
Alm. gennem hele maj med max 5 rst., de sidste 3 trk. sås 5.5.Sommerobs. ; 5.6 1 og 4.7 1.Fra
efteråret ? men lidt træk ult.august, samt 8 rst. ult. august, lidt træk ult. september, samt ca. 10
rst. 23.9 (første i efteråret var 23.8).
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1995 ; ang. 1 ynglepar i mosen.
Første 4.4 med 1 trk., herefter alm. med få rst./trk. april ud (max 6 trk 23.4), ellers dgl. få
rst./trk., alm. gennem maj med 1-2 rst./fouragerende, og ganske alm. gennem hele juni (til 2.7)
med 1-2 ind., juli ; 16.7 1 & 21.7 1. Igen fra 17.8 - 16.10 ganske regelmæssig med ialt 11 trk. ; 29.8
1, 21.9 - 16.10 ialt 10 trk. (max 3 trk. 22.9).Herudover 1-2 rst. regelmæssigt i perioden 17.8 - 11.9.
Bjergvipstjert
Sjælden/fåtallig træk - og vintergæst.
Arten er ang. noteret trk. nogle X de senere år.
Og fra 1993 sås 1 trk. 18.9 og 1 fløj rundt i området 7.11, fra 1994 blot 23.9 3 trk. og fra 1995 1
trk. S 10.9. Herudover 1 24.4 1998.
Gul Vipstjert
Alm. trækgæst.
1993 ; ingen i foråret, men alm. i efteråret fra 9.8 - 19.9 med dag-max på 1 primo august, 3 medio
august, 228 ult. august (22.8 228 på morgentræk med max 30 ind. i flok og 23.8 med 149 ind. på
morgentræk, 24.8 ialt 27 trk., 25.8 9 trk., 26.8 18 rst./trk., 27.8 6 trk., 1.9 6 rst./trk., - og fra 5.9 19.9 max 1 dgl.), 6 primo sept., og max 1 medio sept.
Sammenfatning : alm. trækgæst om efteråret primo august/medio september, med kulmination
ult. august.
1994 ; fåtallig forårstrækgæst, alm. efterårstrækgæst.
Fra foråret blot 28.4 1 trk. og 29.5 1 rst. - fra efteråret ? men ult. august noteredes (23.8) pænt
morgentræk med optil flere hundrede i flokstørrelser optil 30 ind., samt ang. omkring 100 rst.
ult. august.
1995 ; fra foråret 1 trk. på dagene 7.5, 10.5 og 19.5.Fra efteråret ca. 10 rst./trk. 15.8, få trk. 17.8,
ca. 50 rst. + få trk. 27.8, pænt træk og rast 28.8, 29.8 lidt trk., 11.9 få trk., 15.9 få trk., 9.10 1 trk.
Der er i 1996 meddelt om majdage med pæne antal Gul Vipstjert rst., over 25 ind., hvilket ikke er
normalt for mosen.
Silkehale
Visse år alm. træk - og vintergæst (invasionsår).
Flg. notater foreligger ; primo-medio december 1988 max 25 ind., ult. november til ult. december
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1991 optil 150 ind, samt 12 ind. 15.4 1992.
Fra 1993 flg. ; 1.4 15 trk. N - 7.11 hørt - og primo/ult december max 11 ind.
Fra 1994 ; 9.3 14, 18 ult. marts, 5 rst. 28.3, 9 trk. N + 5 rst. 29.3, ca. 20 31.3, 7.4 1 rst., 8.4 20, 9.4
ca. 20 rst., 10.4 ca. 5 rst., 16.4 ca. 20 rst. - Herefter ikke før 18.11 med en flok på ca. 100, 29.11 ca.
20 og 30.11 ca. 10.
Fra 1995 ; blot 1 hørt første halvår, den 31.1, og ligeledes blot 1 overflyvende fra andet halvår,
den 18.12.
Fra 1996 ; pæne tal først på året ; 16.1 30-40, 20.1 ca. 35, primo februar ca. 50 - også noteret ult.
marts.Den 4.4 1996 1 trk. (Herefter ikke optalt), ;
(dog fra 1998 flg. ; 23.1 4 rst., 30.1 35 rst, 7.2 35 rst og 10.2 10 rst.).

Stor Tornskade
Sjælden træk - og vintergæst.
Den 23.10 1995 1 rst. og i perioden 26.12 1996 til februar 1997 1 overvintrende.
Rødrygget Tornskade
Fåtallig trækgæst.
Flg. obs. foreligger ; 2.5 1992 1 rst., 1.5 1993 og 2.9 1993 hhv 2 og 1 rst., 1 rst. ult. september 1994,
fra 1995 ; 19.5 2 par rst., 27.5 1 rst., 28.5 1 rst., 30.5 1 rst., 5.9 4 rst. og set den 19.9.
Yderligere oplysning om 1 han rst. 2 ugers tid i maj 1996.
Stær
Fåtallig yngletrækfugl, alm. træk - og sommergæst.
(Min. 2 ynglepar i 1978 - tidligste ankomst er fra 1983 ; 6.3).
Der har ynglet 3 par i 1993.
Forekomst iøvrigt 1993 ; fra 9.3 - maj nogle/en del, f.eks 50 ind. 21.4, - alm. gennem juni, med
unger fra 2.6, f.eks 88 optalt den 8.6, den 28.6 sås tidligt morgen et stort mellemtræk, et firecifret
tal trk.V, heri bl.a. en flok på min 500, - og omkring 100 ind. landede for at fouragere på
markarealet.Gennem juli alm., dog ikke helt store tal.Første halvdel af august ingen, 22.8 - 25.8
enkelte + max 20 ind. 24.8.Herefter ingen før 13.9 - 3.10 hvor der sås max 25 ind., fra 6.10 - 24.10
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en del (op til 40-60 ind.), og herefter blot 1 den 12.11.
1994 ; første 5.3 med ca. 8 ind., herefter alm. gennem marts med nogle ind. - og en flok på ca. 60
trk. NØ 28.3.Gennem april alm. med flokke op til ca. 50 ind., alm. gennem maj med max ca. 100
den 5.5.Mange fouragerende med unger fra primo juni (f.eks 69 optalt 14.6) - ultimo juni
noteredes mellemtræk med pæne flokke mod V.Gennem juli/august ? Herefter ikke nærmere
optalt, dog blev der noteret nogle ult. september/11.10, og ved efterfølgende besøg gennem
okt./november ingen.
Der blev, ligesom 1993, noteret ialt 3 ynglepar d.å.
1995 ; ankom 3.3 2, fra 11.3 flere (ved rede).Alm. i mindre flokke marts/april, ialt 4 ynglepar
optaltes i april.Alm. fouragerende maj og juni, fra juli nogle primo, en flok 16.7 (ellers ingen),
ingen ult. juli/august.September ; 11.9 ca. 50 og 15.9 1.Regelmæssig gennem oktober måned med
max 38 primo, ca. 50 medio og 17 ult., herudover flg. trk. Stære ; 22.10 op i mod 150, 26.10 en
flok på ca. 140 + flere mindre flokke, 28.10 13 og 29.10 3 trk. - Fra november flg. : 2.11 og 3.11 1
rst. samt 20.11 5 rst. (ingen i december).
1998 ; 30.11 1 rst. er seneste efterårsobs. for mosen.
Gråspurv
Fåtallig ynglestandfugl, alm. gæst.
1993 ; mange ynglepar i hække og haver op til mosen, men ingen ynglepar noteret i selve
mosen.Iøvrigt alm. hele året, f.eks 62 ind. optalt 8.6 og 22 ind. optalt 21.12.
Fra medio august sås flokke på max 50 ind. til primo september.
Gråspurven ses hovedsagligt ved bebyggelse og i haver rundt omkring mosen, hvor den er talrig.
1994 ; alm. hele året, yngler alm. ved bebyggelse op til mosen, (12 optaltes 14.6 og 50 optaltes
22.12) langt de fleste ved bebyggelse)).
1995 ; I år få ynglepar i selve mosen, mange i tilstødende haver, alm. hele året.
(I juli sås nogle i selve moseområdet).
Skovspurv
Fåtallig-alm. ynglestandfugl, alm. gæst.
Forekomst 1993 ; yngler ved huse i og omkring mosen.Iøvrigt alm. hele året, og mere alm. end
Gråspurven.8.6 optaltes 25 ind., fra ult. juni ca. 100, primo juli ca. 150 til 350 ind., medio juli ca.
600 ind., fra primo august/primo sept. dgl. en stor flok ved pilekrat på markarealet, samt en pæn
flok ved Lillemosegård, ialt max 600 ind. - (sås iøvrigt gøre trækforsøg opmuntret af mange
andre trk. spurvefugle!).Fra primo sept./oktober faldt antallet til ca. 100 ind., og fra medio
oktober og året ud småflokke ved bebyggelse, 22.12 taltes 22 ind., men der var ofte flere.
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1994 ; alm. ved huse i området hele året, 14.6 7 optalt og 25 optalt 22.12.I maj måned optaltes 7
ynglepar alene på Lillemosegård i kasser, og der er skønnet min. 10 ynglepar.Fra sept. småflokke
fouragerende, men ikke større tal som i 1993.
1995 ; yngler med flere par i kasser på gårde i mosen, iøvrigt alm. året ud, - mindre flokke i
mosen august/september, samt ca. 50 ind. ult. december.
Kernebider
Fåtallig ynglefugl (visse år), ret alm. træk - og vintergæst.
Flg. Kernebider-obs. foreligger fra 1993 ; 9.8 4 trk. S, 23.8 1, 20.10 1, 17.11 1, 22.11 1, 29.11 1,
3.12 1, 10.12 1, 20.12 1, 21.12 2, 23.12 1 og 30.12 3 ind.
1994 ; første halvår : alm. gennem hele januar med max 14 primo, 10 medio og 8-10 ult., alm.
gennem hele februar med max 5 primo, 15 medio og 1 ult., alm. gennem hele marts med max 8
primo, 8 medio og få ult. (heraf 3 trk. N den 27.3), alm. gennem første halvdel af april (til 19.4 2) med max 5 primo og 3 medio.Herefter 1 den 9.5.
Andet halvår ; ikke nærmere optalt, men 16.10 2 rst. + 2 trk. og 17.10 2 trk., regelmæssig gennem
november (6.11 - 30.11), med max 3 primo, 6 medio og 5 ult., - fra december ? men 22.12 7 og ult.
december iøvrigt max 6 rst.
1995 ; gennem januar ? men 18.1 nogle, alm. gennem februar, marts og april med max-tal på ;
februar ; 1 primo, 5 medio, 10 ult., marts ; nogle primo, 30 medio, flere ult., april ; nogle primo, 1
medio, 1 ult. (iøvrigt 1 trk. N 23.4).Fra maj flg. ; 7.5 1, 10.5 3 og 28.5 1.Fra juni to obs. som kunne
give mistanke om yngel ; 17.6 1 og 26.6 1, - den 21.7 4 og 23.7 2.Arten har muligvis ynglet med 1-2
par d.å.Herefter 15.9 1, 9.10 1 og 12.10 1.
Lidt obs. fra januar 1996 ; 5.1 5 og 20.1 4-5.6.10 1996 2 trk.
Lidt obs. fra 1998 ; 23.1 11, 27.1 1, 4.2 1, 6.2 1-2, 12.2 nogle, 15.2 1, 19.2 1, 12.3 enkelte, 28.3
enkelte, 12.4 enkelte (alle rst.).
Grønirisk
Alm./fåtallig ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.
1993 ; yngler med omkring 5 - 10 par.
Iøvrigt mange Grønirisker hele året ; gennem marts mange syngende, april og maj mange, juni
og juli alm. (dog kun 11 optalt 8.6), alm. gennem august/september (lidt direkte træk noteredes
18.9, ellers intet), alm. gennem oktober, og en del gennem november og december, f.eks 38 ind.
optalt 21.12.
1994 ; ganske alm. ynglende, og iøvrigt alm. hele året.Syngende fra januar, alm. gennem januar,
februar, marts, april, maj (mange syng.), juni (f.eks 20 optalt 14.6), juli, - fra ult. august mange
rst. og en hel del trk., nogle rst./trk. gennem oktober, alm. gennem november og december, f.eks
28 ind. optalt 22.12.
Antallet af ynglepar d.å. er skønnet til min. 10 par.
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1995 ; alm. ynglende, ganske alm. hele året, juli og august alm. med unger, ult. sept. lidt træk,
primo oktober lidt rst./trk., samt få trk. ult.oktober. (Ellers almindelig).
Stillits
Fåtallig ynglefugl (visse år), sjælden sommergæst, alm. træk - og vintergæst.
Forekomst 1993 ; forår ; 7.3 1, 9.3 nogle, 14.3 1 trk., 16.4 1, 22.4 1 og 23.4 1, - sommer ; 8.6 1, den
22.6 1 syngende ; muligvis 1 ynglepar, 5.7 1.
Efterår ; 5.9 1 trk. S, 27.9 11 rst., 8.10 2, + 10.10 en pæn flok sås ved Kagsåen, lidt syd for mosen
(skulle iøvrigt have opholdt sig her gennem et længere stykke tid, ang. flokke her, ved Kåltidsler,
hvert år), ialt ca. 25 ind. d.d., ligeledes 17.10, 24.10 enkelte.I perioden 12.11 - 28.11 alm. med
enkelte fugle (max 9 ind.), i perioden 6.12 - 9.12 dgl. op til 20 ind., og fra 12.12 og året ud alm.
med max 10/dgl.
Sammenfatning ; fåtallig/sjælden ynglefugl, ret alm. trækgæst, om foråret i marts og april og i
efteråret sept./oktober, og alm. vintergæst nov./december.
1994 ; mange obs. fra d.å. ; alm. gennem hele januar med max 80 ind. primo, 10 ind. medio og 30
ind. ult., alm. gennem hele februar med max 15 primo, 20 medio og få ult., alm. gennem hele
marts med max få primo, nogle + 1 syng. medio, og max 2 ult., alm. gennem hele april med max 6
primo, få medio og enkelte ult., fra maj blot 1 5.5.
Fra sommeren ? Efteråret ikke regelmæssigt dækket, dog 3 den 23.8 og få rst. 23.9.Alm. gennem
oktober med en hel del primo-medio, samt nogle ult., ligeledes alm. gennem hele november med
max 35 primo, 40 medio og 25 ult. - december ?
1995 ; Gennem januar og februar ? - men 1 den 31.1.Marts ; 3.3 ca. 10 og 11.3 5.April ; 24.4
1.Maj ; 2.5 få.Sommer ; 14.7 2.Efterår ; 11.9 3, 21.9 få, 21.10 lidt, 26.10 1.Vinter ; 20.11 2, 26.11
ca. 8, 11.12 nogle, 17.12 ca. 20, 18.12 lidt, 24.12 2 og 25.12 ca. 10.
I øvrigt ; ret alm. april - 4.5 1997 max 15 ind., flere set til ultimo maj 1997 ; mulig yngel.
Fra 1998 ; 15.1 15 rst., 2.3 6 rst., 7.3 2 rst./syng., set og hørt syngende samme sted flere X hele maj
1998 ; højst sandsynligt 1 ynglepar.
Grønsisken
Alm. træk - og vintergæst, sjælden sommergæst.
(Sidste forårsnotat fra 1992 blev 2.5 med 6 trk. + 2 rst.).
1993 ; gennem marts alm. med flokke på omkring og max 55 ind. + yderligere mindre flokke,
april ; 11.4 og 13.4 enkelte, 23.4 1 og sidste 1.5 1.
Igen 18.9 med en hidsig ankomst ; min. 1000 rst./trk.! , 19.9 118 trk., 27.9 30 trk. + få rst., 5.10 ca.
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50 rst. + 6 trk., gennem oktober, november og december en del rst, med max-tal på ca. 50 ind.
24.10, ca. 60 17.11, ca. 50 25.11, ca. 50 6.12, ca. 60 9.12 og 120 optalt den 21.12.Et helt flot
Grønsisken-år sammenlignet med tidligere.
1994 ; første halvår ganske alm. fra primo januar - medio april, med max-tal på : januar ; ca. 85
primo, 140 medio og flere småflokke ultimo, februar ; flere mindre flokke (+ 16 trk. NØ 3.2)
primo, 60 medio og 50 ult., marts ; småflokke (+ 40 trk. N 7.3) primo, 60 medio og småflokke (+
flg. trk. ; 15 N 29.3, 30 NØ 31.3 samt 1 syng. 21.3) ultimo, gennem april max 60 rst./trk. primo,
fra 8.4 få rst. og flg. trk. ; 17.4 20 NØ, 19.4 20 + 10 N, hvilket blev sidste forårsobservation.
Een sommerobs. blev det til, nemlig 1 14.6.
Igen i efteråret 23.9 6, herefter regelmæssig gennem okt./november i ikke større tal, max 20 rst.
medio oktober, få rst. gennem november og gennem december ? (dog ingen ved et besøg 22.12).
1995 ; de første vintermåneder blev egtl. ikke dækket, men ved enkelte besøg i januar og februar
ingen Grønsiskener! Fra marts blot 29.3 få og 30.3 1, herefter blot 30.4 med ca. 45 trk. N + lidt
rst. - Efterår ; 27.9 8 trk., 1.10 ca. 40 trk., 9.10 lidt træk, 12.10 lidt træk, 16.10 ca. 60 trk., 21.10
lidt træk, 22.10 nogle flokke trk., 29.10 lidt træk.
Gennem hele oktober også noget rast ; lidt 1.10 - 14.10, nogle rst. resten af oktober, max ca. 50
22.10 og ca. 35 26.10.Alm. gennem november og december med en del mindre flokke + max
flokke på ca. 50 10.11, ca. 100 19.11, ca. 50 21.11, gennem december flere flokke, dog ikke større
tal, dette billede sås også januar 1996.
Tornirisk
Fåtallig yngletrækfugl (visse år), fåtallig sommergæst, alm. trækgæst.
(En tidl. ankomst er 26.3 1983).
Arten har ikke ynglet i 1993, og der foreligger blot flg. obs. fra året ; 27.3 1 syng., 13.4 1, 24.4 1-2,
- 23.8 1 trk., 18.9 observeret trk. med andre finker, 10.10 1 trk. og 15.10 1 trk.
1994 ; ankom 9.3 2, herefter regelmæssig gennem marts med 1-3 ind., alm. gennem april med
omkring 5 ind. hele mnd., større tal sås 3.4 20 rst., 8 trk. N samt nogle rst. den 7.4.Fra maj blot
3.5 1 og 29.5 2.Juni ; 13.6 2-3, 14.6 2 + 2 ; yngler med 1 - 2 par i området, juli ; 4.7 2, gennem juli
ang. flere obs. af arten.
Fra efteråret ikke nærmere optalt, men 23.8 1 syng. samt 3 ungfugle, ult. sept. set nogle gange og
16.10 lidt rst./trk.
1995 ; 1 ynglepar ?
Første 29.3 få og 30.3 1, regelmæssig gennem april med få-nogle rst./trk. primo, nogle rst. (syng)
medio og max 35 rst. + få syng. ult.Den 30.4 sås de sidste 11 rst. + få syng., fra maj 3 ind. 10.5 og
den 4.6 1, 17.7 1 familie på 4-5 ind. (har formodentlig ynglet i eller i mosens omegn).Herefter blot
27.9 lidt trk. med Bogfinker.
Bjergirisk
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Visse år alm. træk - og vintergæst.
1993 ; 15.3 enkelte - og fra efteråret sås 4 ind. 13.10 og ca. 60 trk. + 25 rst. den 20.10.
1994 ; 7.1 20, 12.2 14, - 16.10 20 rst. og 13.11 20 rst.
1995 ; 11.2 16 rst., 12.3 5 rst., fra efteråret blot 1 29.10.
Således ingen invasionsår i undersøgelsesperioden.

Gråsisken
Alm. træk - og vintergæst. Sjælden ynglefugl.
1993 ; 15.3 enkelte, - 21.10 6 trk., 22.10 8 trk., 24.10 6, 12.11 8, 17.11 1, 28.11 en flok på ca. 500
trk. V + 6 trk. + 2 rst., primo december en stor flok trk., 7.12 ca. 20 rst., 8.12 3, 10.12 nogle, 19.12
ca. 5, 20.12 1, 21.12 2, 23.12 ca. 15 og nogle 30.12.
Altså meget svingende i antal.
1994 ; regelmæssig gennem januar med max 30 ind. primo og 55 ind. ultimo.Gennem første
halvdel af februar enkelte/nogle (til 15.2).Regelmæssig gennem marts med max 30 ind. (syng.)
9.3, 10 14.3, 8 20.3 - ellers få fugle til 26.3.Fra efteråret ikke nærmere optalt, men fra 11.10 og
oktober ud nogle rst. og trk. ind., max 20 rst. den 17.10.Også regelmæssig gennem november med
max-rast på 15 ind. primo, nogle medio og 20 ult. Gennem december ?
1995 ; Gennem januar ? Februar ; 11.2 2, 27.2 ca. 30, 3.3 ca. 40, 5.3, 11.3 ca. 50, 21.3 få, 24.3 ca.
45, 30.3 få og 4.4 ca. 80 (alle rastende). - Efterår ; rasttal ; 12.10 12, 14.10 16, 21.10 ca. 50, 22.10
13, 26.10 ca. 30, 28.10, 29.10 ca. 80 rst. + en del mindre flokke trk.Alm. i vekslende tal gennem
november ; max 35 primo, ca. 100 i flok medio og max 40 rst. ult.Gennem december flere flokke
på max 100 ind. primo, mindre flokke medio-ult. december, herudover 1 sydtrækkende flok på
min. 100 ind. 17.12.
Fra januar 1996 sås småflokke, max 50 primo.
(Iøvrigt 1 rst. ult.maj 1997).
Obs : 21.5 1998 1 ynglepar (set på rede!).
Hvidsisken
Sjælden vintergæst.
Den 27.2 1995 sås 1 Hvidsisken rastende i selskab med Gråsiskener.
Dompap
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Fåtallig ynglestandfugl, alm. vinter - og trækgæst.
I 1993 ynglede der 1-2 par.
1993 ; alm. gennem marts med nogle/en del, april ; 11.4 enkelte og 16.4 nogle, maj ; 1.5 1, juni ;
10.6 hørt to steder, 22.6 ungfugle, 28.6 enkelte, ingen juli-obs., alm. igen fra ult. august (22.8) og
alm. gennem hele efteråret/vinteren med max tal på ; ult. august ; nogle, primo sept. nogle, medio
sept. nogle, ult.sept. max 15, primo okt. 15-20, medio okt. 10, ult.okt. 10, primo nov. nogle, med.
nov. nogle, ult. nov. 10, primo dec. 10, medio dec. nogle og ult. dec max 22 ind.. (obs ; ungfugle
blev noteret flere X til 18.9).
1994 ; 1 - 2 ynglepar.
1994 :
Alm. gennem januar med max 25 primo, 20 medio og alm. ult., alm. gennem februar med max 12
ind. primo, 30 ind. medio, 25 ind. ult., alm. gennem marts med max 20 ind. primo, 15 ind. medio
og 20 ind. ult. (syng. fra 27.3), alm. gennem april med max 6 primo, 5 medio, 5 ult. - Maj ; 5.5 1
ynglepar, - juni ; 14.6 4 (1 ungfugl), gennem juli ? 23.8 flere, hørt 23.9, alm. gennem oktober, alm.
gennem november med max 20 ind., den 22.12 taltes 17 ind..
1995 ; skøn 1 - 2 ynglepar.
Alm. gennem januar, februar og hele marts med max tal på 25-30 den 31.1, 25 - 30 den 11.2 og
flere gennem hele marts, ikke noteret i april, og fra maj blot 1 den 27.5, juni ; 13.6 1 par og 16.6
hørt, iøvrigt hørt flere X gennem juni mnd., ingen fra juli/august, regelmæssig fra 5.9 med få
primo sept., nogle medio sept. og nogle ult. sept., alm. gennem oktober med max 20 ind. primo,
medio, 10-15 ult. (den 29.10 1 direkte trk.), alm. gennem november med max 20 primo, 30 medio
og 10-15 ult., december ; max 5 primo, 20-25 medio og 15-20 ultimo.
I 1996 har der ligeledes ynglet 1-2 par (og første halvdel af januar sås 15-20 ind.).
Karmindompap
Sjælden trækgæst.
1 ad. han er meddelt noteret 1.6 1990 eller 1991, og den 27.9 1993 sås 3 rst.
Lille Korsnæb
Sjælden ynglefugl ? ret alm. træk - og vintergæst (visse år/invasionsår), sjælden sommergæst.
Fra tidligere flg. 18.3 1987 1 trk., 27.9 1990 11 rst./trk., 18.5 1992 8 trk.
Fra 1993 flg. ; 22.8 enkelte rst., 24.10 1, 24.11 1, 25.11 6, 7.12 2, 10.12 1, 12.12 1 23.12 3 og 30.12
enkelte (altså fåtallig træk - og vintergæst).
Fra 1994 ; 12.1 1, 22.1 1 par (hannen syngende! ynglepar ?), 10.2 1, 20.2 2, 5.3 1, - 14.6 1
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(strejfgæst), iøvrigt skal 16 + 7 trk. den 3.2 d.å. nævnes, - den 23.8 1 og den 17.10 1 - 1994.Fra
1995 blot een obs. af 1 overflyvende den 21.10.
Hvidvinget Korsnæb
Sjælden trækgæst.
Arten er truffet med nogle ind. i en periode primo oktober 1993,
i en gruppe nåletræer.
Bogfinke
Alm. ynglestandfugl, alm. træk - og vintergæst.
Har i 1993 ynglet med omkring 10 - 20 ynglepar.
Øvrige forekomst 1993 ; gennem marts/april alm. rst./syngende, - og fra medio maj til juli
almindelig, gennem august nogle/enkelte (2 trk. S 16.8).Stadig få gennem første halvdel af
september, - 18.9 hvor min. 1200 noteredes på morgentræk, den 19.9 ca. 300 trk. + en hel del rst.,
fra ult.sept./oktober stadig en del rst./trk. Bogfinker - men ikke større tal.Gennem november
nogle få rst. (samt ca. 15 trk. den 15.11) og gennem december nogle/få, f.eks 28 ind. optalt 21.12.
Sammenfatning ; Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst medio marts/medio april & medio
august/medio november, med kulmination medio september.Alm. vintergæst.
1994 ; ganske alm. gennem januar og februar, syngende fra 6.3, alm. gennem marts, lidt træk
gennem hele marts, alm. gennem april ; flere syng. medio-ult. maj.Alm. med unger gennem juni
(13 ind. optalt 14.6) ; min. 15 ynglepar.
Ikke nærmere optalt i efteråret, men nogle rst./trk. (dog ikke større tal) ult.september/oktober,
alm. rastende i perioden, ligeledes alm. rst. gennem november og 22.12 optaltes 19 ind..
1995 ; Alm. ynglefugl , antal par ? alm. træk - og vintergæst.
Alm. gennem januar, februar og marts (syng. fra ult. februar), pænt træk ult.marts/ult.april, samt en del rst., alm. syng. gennem maj/primo juli, - alm. med unger og syng. i juli, nogle gennem
august, lidt træk begyndende 24.9, noget træk ult.sept., pænt, jævnt træk primo oktober, noget
træk - og rst. medio og ult. oktober.Alm. i november og december.
Kvækerfinke
Alm. træk - og vintergæst.
Forekomst 1993 ; 13.3 ca. 15 rst. og 14.3 nogle rst., - 18.9 hørt trk. blandt Bogfinker, ligeledes
19.9, 27.9 enkelte trk., 8.10 6 trk., 10.10 4 trk., 12.10 1, 16.10 1, 18.10 6 trk., 24.10 nogle rst., 31.10
1 rst., 2.11 6 trk., 16.11 hørt, set primo december, 21.12 20 + 11 N. - Dette år således sparsomt år
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for arten.
1994 ; januar ; få fugle fra primo-medio, max 10 ind. 17.1, februar ; medio-ult. under 10 ind.,
marts ; regelmæssig fra medio/ult. med max tal på 15 ind. medio og 10 ind. medio/ult. + trk : 5
trk. 29.3, april ; omkring 15 rst. primo, 15 rst. medio (fra 2.4 - 20.4 alm. rst./syng.), samt iøvrigt
60 + 20 + mindre flokke direkte trk. - Fra efteråret ikke nærmere optalt, men 23.9 lidt trk.,
gennem medio oktober lidt træk, samt få rst., igennem december ?
1995 ; gennem januar/februar ? marts ; 3.3 nogle rst., 11.3 lidt rst, 24.3 en del rst./trk. (med
Bogfinker), april ; 10.4 lidt træk med Bogfinker, 12.4 en flok, 14.4 få rst./trk. og 24.4 1 , - 1.10 og
oktober ud alm. trk. (+ lidt rst.) med Bogfinker, lidt trk. dgl., dog flere rst./trk. 9.10, ret
regelmæssig med lidt/få rst. gennem hele november og fra december ; 7.12 få, 17.12 1 og 24.12 1.
Kornværling
Sjælden gæst.
1 noteret rst. den 22.4 1993.
Gulspurv
(Tidligere obs. ; hørt i 1977, 1 syng. 1978, 5 syng. 1979, hørt syng. 1980, enkelte i 1981 og set i
1982 (altså fåtallig ynglefugl 1977 - 1982)).
Gulspurven har ikke ynglet i undersøgelsesperioden, og må i dag betragtes som en fåtallig/alm.
træk - og vintergæst.
Forekomst 1993 ; forår ; 13.3 1 syng., 21.3 1 syng., 16.4 1 og 23.4 1.Efterår ; 28.9 1 rst., 5.10 1
rst., 8.10 1 rst., 13.10 ca. 5 rst., 15.10 1 trk., 18.10 3 trk. + 1 rst., 20.10 3 trk., 21.10 1 trk., 22.10 1
trk. + 1 rst., 23.10 1 rst., 24.10 3 trk. + 1 rst., 25.10 1, 31.10 1.Vinter ; 16.11 2 rst., 6.12 1 trk.,
21.12 1 rst. og 30.12 1.
1994 ; vinter ; 6.1 1, 7.1 1 og 12.1 1, 17.2 2.Forår ; 5.3 1, 20.3 2, 21.3 1, 18.4 1 trk., 19.4 1 trk., 22.4
1, 24.4 1, 28.4 1 NV.Fra efteråret ikke nærmere optalt, men 16.10 3 x 1 trk., 17.10 1 trk., 25.10 3
trk., 6.11 8 rst., 9.11 enkelte rst., 22.11 5 rst., december ? men 22.12 1 rst.
1995 ; januar og februar ? men 11.2 1, ingen set i marts, 4.4 1 og 23.4 1 syng., - 15.9 1 rst., 21.9 ca.
8 rst., 22.9 lidt rst., 12.10 1 rst., 21.10 6 rst./trk., 22.10 2 rst., 26.10 ca. 10 rst. + 2 trk., 28.10 5 rst.
+ 1 trk., 29.10 6 rst., november ; 5.11 ca. 15 rst., 13.11 ca. 10 rst., 19.11 ca. 25 rst., 20.11 ca. 30 rst,
21.11 3, 26.11 ca. 15 rst., december ; 7.12 lidt rst., 17.12 ca. 5, 18.12 nogle rst., 20.12 lidt rst., 24.12
ca. 10.
Fra 1996 blev der primo januar noteret optil 40 rst. - ellers max 10 ind. i januar, samt melding
om 1 syng. april 1996, dog ej yngel.
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(4.1 1998 8 rst., 6.2 1998 få).
Hortulan
Sjælden trækgæst.
Arten er meldt set nogle gange i træksæsonen de senere år, og den 24.8 1993 identificeredes 1
trk. SV.
Rørspurv
Alm. yngletrækfugl, alm. trækgæst, sjælden vintergæst.
Rørspurven har i 1993 ynglet ganske alm. i mosen, dog ikke nærmere optalt, 8 optaltes 8.6, men
der var betydeligt flere syngende tidligere på ynglesæsonen, - er i øvrigt svær at optælle.Ankom
14.3 og var alm. gennem hele ynglesæsonen, sås regelmæssigt til 23.10 (primo-medio oktober lidt
trk. + en del rastende).Herefter en vinterobs. af 1 fugl den 21.12 rst.
1994 ; ankom 5.3 1, flere fra 10.3 og nu syng., alm. rst. fra 14.3 - april.Maj og juni ; alm. syng. (11
optalt 14.6) - skøn 10 - 20 ynglepar.Fra efteråret en del rst. fra ult sept./medio okt. (ellers ikke
nærmere optalt).Sidste obs., med forbehold, var 17.10.
1995 ; alm. ynglende, ankom 3.3 1, fra medio marts nu syngende (flere), herefter alm. syng. hele
ynglesæsonen, antal par ? alm. syng. gennem juli, nogle gennem august/sept. ; pænt med rast ult.
september/primo oktober, og mange rst./trk. fra 9.10 - 16.10, en del rst. 21.10 - 22.10, lidt rast fra
26.10 - 29.10, november ; 5.11 nogle rst., 13.11 få rst., 19.11 1 rst., 20.11 få rst. og 1 rst. 26.11.
Sidste og eneste december-obs. var 24.12 med få rst.
Laplandsværling
Sjælden trækgæst.
3 “lapværlinger” rastede den 21.3 1995 på markarealet.
Snespurv
Sjælden vintergæst.
Den 24.11 1993 ca. 20 rastende i området.
Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev
____________
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OBS : Iflg. FUGLELOKALITETERNE I KØBENHAVNS AMT, DOF 1998 har Stefan Stürup
& Martin Hesselsøe udover undertegnede optalt ynglefugle i Smør- og Fedtmosen og fundet flg.
ynglefund (som ikke figurerer i min rapport) :
Lille Lappedykker 6 par 1992, Gråstrubet Lappedykker 1 par 1992, 2-3 par 1993, 1 par 1994,
Knopsvane 5 par 1993, Grågås 3 par 1993, Gråand 10 par 1992, Troldand 1 par 1993, Vandrikse
4 par 1992, Grønbenet Rørhøne 16 par 1992, Blishøne 20 par 1992, Stor Flagspætte 2 par 1992,
Sanglærke 8 par 1992, Engpiber 3 par 1993, 1 par 1994, Nattergal 13 par 1992, Bynkefugl 1 par
1993, Sjagger 50 par 1992, 30 par 1993, Sivsanger 1 par 1993, Kærsanger 8 par 1992, Rørsanger
42 par 1992, Broget Fluesnapper 1 par 1992, 2-3 par 1994, Halemejse 1 par 1992, 4 par 1993 og
Kernebider 1 par 1993.

Tilføjelse :
Udover disse obs. har Stefan Stürup velvilligst videregivet hans notater fra mosen fra medio
80’erne til 90’erne, disse følger her i alfabetisk rækkefølge ;
Atlingand ; 2 han + hun rst. 22.4 1984.
Bjergvipstjert ; 1 trk. 1.4 1984, 1 trk. 25.9 1985.
Blå Kærhøg ; 1 rst. 31.3 1984, 1 rst. 10.4 1984, 1 rst. 16.4 1984, 1 rst. 20.4 1984, 1 rst. 23.4 1984, 1
rst. 21.10 1984 og 1 rst. 24.12 1984.
Dobbeltbekkasin ; 5 rst. 23.4 1984, 1 rst. 12.5 1984, 1 trk. 6.9 1984, 1 rst. 14.4 1985 og 1 rst. 28.4
1985.
Dompap ; 16. rst. 13.2 1984, 17 rst. 20.2 1985, 3 rst. 8.8 1985 (yngel ?).
Duehøg ; 1 trk. 6.3 1984, 1 trk. 7.3 1984, 1 trk., 18.3 1984, 1 rst. 27.3 1985, 1 rst. 14.3 1992, 2 rst.
25.10 1992, 1 rst. 13.10 1993 (de fleste Duehøge er måske fugle fra Hareskoven).
Dværgfalk ;
Ederfugl

1 trk. 22.9 1985 og 1 rst. 26.4 1993 (sad i en busk på marken).

; 100 trk. 11.4 1985, 250 trk. 14.4 1985 og 28 trk. 17.4 1985.
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Fiskeørn ; 1 trk. 10.4 1984, 1 trk. 16.4 1984, 1 trk. 12.4 1985 og 2 trk. 14.4 1985.
Fjordterne ; 1 rst. 12.6 1994.
Grågås ; 17 trk. 22.3 1985, 19 trk. 25.3 1985.
Gråsisken ; 24 rst. 2.1 1985, 2 + 2 juv. rst. 7.6 1997 : Første ynglefund!
Gråstrubet Lappedykker ; 4 rst. 21.4 1985.
Hjejle ; 39 trk. 25.8 1985 og 2 trk. 25.9 1985.
Hvepsevåge ; 27 trk. 25.8 1985.
Hvinand ; 1 hun rst. 24.12 1984.
Kanadagås (Canadagås) : 41 trk. 2.1 1985.
Krikand ; 5 rst. 14.4 1985.
Lille Korsnæb ; 2 rst. 2.1 1985 og 2 rst. 20.3 1994.
Lille Lappedykker ; 5 rst. 30.3 1994.
Misteldrossel ; 2 rst. 28.4 1985.
Mudderklire ; 2 rst. 20.8 1994.
Mursejler ; 1100 trk. 10.8 1985.
Musvåge ; 72 trk. 7.3 1984, 98 trk. 18.3 1984 og 87 trk. 1.4 1985.
Nattergal ;

10 syng. 15.5 1985 og 13 syng. 14.5 1986.

Nøddekrige ; 1 trk. 20.9 1985.
Pibeand ; 1 rst. 12.10 1996.
Pungmejse ; 1 rst. 15.4 1984, 3 rst. 19.4 1984, 2 rst. 20.4 1984, 4 rst. 23.4 1984, 5 rst. 30.4 1984, 2
rst. 5.5 1984, 3 rst. 8.5 1984, 1 rst. 21.4 1985, 1 rst. 22.4 1985, 1 rst. 29.4 1985, 1 rst. 15.5 1985, 1
rst. 26.6 1992.
Ravn ; 1 trk. 1.4 1985.
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Ringdrossel ; 1 rst. 22.4 1985, 1 rst. 28.4 1985, 1 rst. 29.4 1985 (muligvis samme fugl) og 1 rst.
26.4 1987.
Rød Glente ; 1 trk. 1.5 1984.
Rødrygget Tornskade ; 1 rst. 17.5 1984, 1 juv. rst. 19.8 1995 (yngel ?), 1 rst. 25.8 1985, 1 rst. 27.8
1985, 1 rst. 29.8 1985, 1 rst. 14.8 1994, 1 rst. 21.8 1994 og 1 rst. 26.5 1995.
Rørhøg ; 1 trk. 27.8 1985.
Sangsvane ; 4 rst. 1.4 1985.
Silkehale ; 16 rst. 28.4 1985, 55 rst. 19.2 1994, 15 rst. 20.3 1994.
Sjagger ; 500 rst. 19.11 1993.
Skeand ; 1 han rst. 31.3 1984.
Skovhornugle ; 8 rst. 20.2 1985 og 9 rst. 21.2 1985.
Skovpiber ; 15 trk. 5.5 1985.
Skovsneppe ; 1 rst. 7.4 1985.
Sorthalset Lappedykker ; 1 + 2 pull. rst. 26.6 1992 og 2 rst. 25.4 1994.
Sortklire : 1 rst. 29.8 1985.
Stenpikker ; 4 rst. 2.9 1984.
Stor Skallesluger ; 1 hun trk. 21.2 1985 og 5 trk. 1.4 1985.
Strandskade ; 1 rst. 5.5 1984.
Svaleklire ; 1 rst. 16.4 1984, 1 rst. 22.4 1984, 1 rst. 23.4 1984, 2 rst. 10.4 1985, 1 rst. 5.5 1985, 1
rst. 28.4 1992, 1 rst. 12.6 1994.
Sædgås ; 1 rst. 11.11 1983 og 5 trk. 2.1 1985.
Taffeland ; 1 han rst. 31.3 1984, 4 rst. 7.4 1986, 3 rst. 26.4 1993, 1 rst. 7.6 1997.
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Toppet Lappedykker ; 1 trk. 25.9 1985.
Troldand ; 1 hun + 1 juv. 14.8 1984, 2 rst. 29.5 1987 (yngel ?), 12 rst. 14.3 1992 og 14 rst. 20.3
1994.(Ynglefundet i 1984 er første i en årrække).
Vandrefalk ; 1 trk. 10.4 1985.
Vibe ; 23 trk. 25.3 1985, 11 rst. 26.3 1985, 39 trk. 1.4 1985, 52 trk. 22.9 1985, samt 1 + 2 pull. 1992
eller 1993 (ynglefund).
Vindrossel ; 130 rst. 7.4 1993, 140 rst. 13.10 1993 og 100 rst. 19.11 1993.

FLORALISTE

Baseret på oplysninger fra litteraturen, jvf. litteraturliste, samt S.H.Stensig’s og undertegnedes
observationer (specielt optællinger ult. 70’erne og primo 80’erne), men også lidt egne obs.
primo/medio 90’erne.
Der vil pr. 1999 blive foretaget nye botaniske optegnelser, og en ny artsliste vil følge i en særskilt
rapport.
Obs. ; evt. interessante fund modtages med varm tak!
Samtlige arter noteret for området, ca. 350 højere planter er nedfældet her :
Listen følger Illustreret Flora v/Baltzer & lange, 6 udg. 1982 :

Ager-Padderok, Lund-Padderok, Dynd-Padderok, Kær-Mangeløv, Skov-Fyr, Rød-Gran, Grenet
Pindsvineknop, Spæd Pindsvineknop, Bredbladet Dunhammer, Smalbladet Dunhammer, Dansk
Ingefær/Plettet Ingefær, Kær-Mysse, Liden Andemad, Stor Andemad, Kors-Andemad,
Svømmende Vandaks, Butbladet Vandaks, Vejbred-Skeblad, Frøbid, Krebseklo, Tagrør,
Rørgræs, Vellugtende Gulaks, Eng-Rottehale, Eng-Rævehale, Knæbøjet Rævehale, Alm. Hvene,
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Eng-Rørhvene, Fløjlsgræs, Mose-Bunke, Bølget Bunke, Draphavre, Blåtop, Hjertegræs, Alm.
Hundegræs, Lund-Rapgræs, Alm. Rapgræs, Alm. Rajgræs, Katteskæg, Alm. Kvik, Sø-Kogleaks,
Smalbladet Kæruld, Alm. Sumpstrå, Alm. Star, Stiv Star, Top-Star, Knippe-Star, Håret Star,
Blære-Star, Lyse-Siv, Glanskapslet Siv, Tudse-Siv, Mark-Frytle, Mangeblomstret Frytle, Alm.
Guldstjerne, Rams-Løg, Liljekonval, Gul Iris, Skov-Hullæbe, Æg-Fliglæbe, Selje-Pil, Grå-Pil,
Storbladet Pil, Hængepil, Femhannet Pil, Sølv-Poppel, Bævreasp, Hassel, Vorte-Birk, Dun-Birk,
Rød-El, Bøg, Alm. Eg, Skov-Elm, Stor Nælde, Liden Nælde, Butbladet Skræppe, Nøgleblomstret
Skræppe, Vand-Skræppe, Alm. Syre, Vej-Pileurt, Vand-Pileurt, Fersken-Pileurt, Bleg Pileurt,
Fuglegræs, Stor Fladstjerne, Kær-Fladstjerne, Kløvkrone, Trævlekrone, Filtet Hønsetarm,
Aften-Pragtstjerne, Blæresmelde, Bakke-Nellike, Sæbeurt, Gul Åkande, Hvid Åkande, Tornet
Hornblad, Eng-Kabbeleje, Akeleje, Ægte Stormhat, Druemunke, Langbladet Ranunkel,
Nyrebladet Ranunkel, Lav Ranunkel, Vorterod, Tigger-Ranunkel, Blå Anemone, Hvid Anemone,
Gul Anemone, Blegblå Anemone, Korn-Valmue, Læge-Jordrøg, Alm. Pengeurt, Hyrdetaske,
Måneskvulpe, Takkeklap, Løgkarse, Ager-Sennep, Raps, Alm. Vinterkarse, Vand-Peberrod,
Judaspenge, Vej-Guldkarse, Gåsemad, Stivhåret Kalkkarse, Tårnurt, Vellugtende Aftenstjerne,
Gul Reseda, Skt. Hansurt, Saxifraga Geum (Hirsuta x umbrosa), Mirabel, Fugle-Kirsebær, Alm.
Hvidtjørn, Æble, Alm. Røn, Selje-Røn, Bornholmsk Røn, Korbær, Hindbær, Alm.
Jordbær/Skov-Jordbær, Have-Jordbær, Kragefod, Gåsepotentil, Krybende Potentil, FeberNellikerod, Eng-Nellikerod, Alm. Mjødurt, Alm. Agermåne, Alm. Løvefod, Bibernelle, HundeRose, Rynket Rose, Gul Rose, Lucerne, Humle-Sneglebælg, Mark-Krageklo, Hvid Stenkløver,
Hvid-Kløver, Rød-Kløver, Alm. Kællingetand, Muse-Vikke, Smalbladet Vikke, Gul Fladbælg,
Vår-Fladbælg, Skovsyre, Blodrød Storkenæb, Stinkende Storkenæb, Liden Storkenæb, Blød
Storkenæb, Vild Hør, Østrigsk Hør, Alm. Bingelurt, Skærm-Vortemælk, Spids-Løn, Ahorn,
Småblomstret Balsamin, Tørst, Lind, Moskus-Katost, Alm. Katost, Kantet Perikon, Vinget
Perikon, Prikbladet Perikon, Alm. Stedmoderblomst, Ager-Stedmoderblomst, Marts-Viol,
Forvildet Stedmoderblomst, Skov-Viol, Hunde-Viol, Kattehale, Gederams, Lådden Dueurt, Glat
Dueurt, Dunet Steffensurt, Toårig Natlys, Aks-Tusindblad, Rød Kornel, Vedbend, Vild Kørvel,
Spansk Kørvel/Sødskærm, Skarntyde, Skvalderkål, Bredbladet Mærke, Skov-Angelik, Angelik,
Pastinak, Kær-Svovlrod, Alm. Bjørneklo, Kæmpe-Bjørneklo, Vild Gulerod, Hedelyng,
Tranebær, Mose-Bølle, Fladkravet Kodriver, Hulkravet Kodriver, Vandrøllike, Alm. Fredløs,
Bukkeblad, Syren, Ask, Ager-Snerle, Gærde-Snerle, Læge-Kulsukker, Oksetunge, Femtunge,
Eng-Forglemmigej, Sump-Forglemmigej, Skov-Forglemmigej, Mark-Forglemmigej,
Slangehoved, Krybende Læbeløs, Alm. Skjolddrager, Korsknap, Alm. Brunelle, Hampagtig
Hanekro, Alm. Hanekro, Sand-Hanekro, Guldnælde, Døvnælde, Rød Tvetand, Liden Tvetand,
Kær-Galtetand, Sværtevæld, Ager-Mynte, Bittersød Natskygge, Alm. Torskemund, Mørk
Kongelys, Filtet Kongelys, Knoldet Brunrod, Aks-Ærenpris, Tveskægget Ærenpris, Tykbladet
Ærenpris, Læge-Øjentrøst, Liden Skjaller, Stor Skjaller, Alm. Blærerod, Glat Vejbred, BurreSnerre, Kær-Snerre, Skovmærke, Gul Snerre, Hvid Snerre, Alm. Hyld, Hylde-Baldrian,
Djævelsbid, Gærde-Kartebolle, Pindsvin-Kartebolle, Nældebladet Klokke, Bredbladet Klokke,
Blå-Klokke, Gyldenris, Hjortetrøst, Tusindfryd, Strand-Asters, Pile-Alant, Fliget Brøndsel,
Farve-Gåseurt, Ager-Gåseurt, Alm. Røllike + forv. Røllikeart med stærkt røde kroner, NyseRøllike, Lugtløs Kamille, Skive-Kamille, Matrem, Rejnfan, Hvid Okseøje, Gul Okseøje, GråBynke, Rød Hestehov, Følfod, Eng-Brandbæger, Bakketidsel, Filtet Burre, Liden Burre, Kruset
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Tidsel, Kær-Tidsel, Horse-Tidsel, Forskelligbladet Tidsel, Kål-Tidsel, Ager-Tidsel, Alm.
Knopurt, Kornblomst, Stor Knopurt, Haremad, Eng-Gedeskæg, Ager-Svinemælk, Alm.
Svinemælk, Skov-Salat, Mælkebøtte.Herudover er der noteret flg. diverse arter ;
- St.Jomfruhår, Stiv Kransnål, Skør Kransnål, Nostoc pruniforme, Hestekastanie, Vintergæk,
Eranthis, Guldregn, Snebær, Rævehalespiræa, Kærminde, Påskelilje, Tobladet Skilla, KlokkeSkilla, Japansk Boghvede, Kokarteblomst, Spiraea alba, Liden Singrøn, Vinca, Blåbær, Avnbøg,
Kæmpe-Mjødurt, Jomfru I Det Grønne, Hjulkrone, Tusindstråle, Stor Tusindstråle, Mahognia,
Kost-Kløvtand, Stjernemos, Sod-Bred- & brodspidset Tørvemos, Kildemos, Skov-Tørvemos,
Alm. Blegmos, Brunfiltret Stjernemos.
Herudover er Tandrod noteret medio 90’erne iflg. Per Hartvig, DBF 1999, ligesom Rundbladet
Soldug ang. skulle være noteret for mosen.

_____________________________________________________________________
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Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter 1.Sjælland ved Palle Gravesen, DBF,
Fredningsstyrelsen, København 1979.
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Kommune 1980/Delrapport : Floristisk analyse af Smør - og Fedtmosen ved Jette Thomsen 1980.
Kildegaardens jorder, Klausdal og Smørmosen, - idéoplæg - Herlev Kommune 1988.
Strukturplan for Kildegaardens jorder, Klausdal og Smørmosen, Herlev Kommune 1989.
Ugler i mosen ved Bjarne Jensen 1978.
Smør - og Fedtmosen, Carsten Rahbek 1984.
Struktur - og plejeplan - Smør - og Fedtmosen, Gladsaxe Kommune 1993.
______________________________________________________________
Af øvrige fauna skal nævnes, at mosen er rig på insekter, af alm. pattedyr kan nævnes ; Pindsvin,
Muldvarp, Vandrotte (mosegris), flere musearter, Dværgflagermus, Skimmelflagermus,
Brunflagermus (set dagtrk. fra ult.sept./oktober), Vandflagermus (noteret 25.4 1994), Hare,
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Egern, Ræv, Lækat (hermelin), ang. Brud og Ilder, samt Rådyr er noteret ved flere lejligheder,
både set og på spor.
Af Krybdyr ses Snog og flere div. paddearter almindeligt.
Svampelivet i mosen er ikke nærmere undersøgt, men den sjældne Jadebæger (Caloscypha
fulgens) er fundet i Smørmosen i april 1994 (“SVAMPE” nr. 30/1994 FTSF).
Oplysninger, artslister mv ang. mosens øvrige fauna modtages med varm tak!
Ligesom alle mykologiske fund, artslister mv er mere end velkomne!
Tilføjelse : Lepidopterologisk Forening :
Flg. dagsommerfugle fra Smørmosen er registreret iflg. ADD’s database, Per Stadel Nielsen in.
litt. 1999 :
Art + sidst meldt ; aeger 92, atala 82, carda 93, hyper 92, icaru 74, io 91, jurti 92, levan 81, lineo
92, napi 92, pamph 91, rapae 92, rham 91, urtic 92 og venat 92.
August/oktober 1999 en del Admiraler Vanessa atalanta rst. og trk., ut.
(Årligt ses i juli/august pæne forekomster af Seksplettet Køllesværmer Zygaena filipendulae, men
ellers ingen egtl. artslister over natsommerfugle for mosen, ut).

NYT FRA MOSEN
November 1998
Der er de senere år via Herlev og Gladsaxe Kommune foretaget naturgenopretning i mosen,
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således eks. oprensning af dele af mosen, udtynding af tilgroede områder, etablering af
stisystemer, samt oprettelse af fugletårn med tilhørende informationstavler over mosens flora og
fauna. Ydermere er der opsat redekasser til ugler, falke og småfugle.
Kildegården er blevet omdannet til naturskole/naturcenter, og der føres nu økologisk landbrug
på de omkringliggende markarealer med afgræsning via kreaturhold.
Fra 1.1 1999 vil Smør - og Fedtmosen atter blive genstand for regelmæssige besøg, med
optællinger af fuglelivet ; disse obs. vil blive behandlet i en særskilt rapport.
Obs. ; alle observationer fra mosen, gamle som nye, modtages med stor tak!

Frank Desting
Naturgruppen
2730 Herlev
E-mail ; dex@post8.tele.dk

Hermed lidt efterårsobservationer fra 1998 af nogle fuglearter ved de yderst sparsomme besøg
ultimo 1998 :
1-3 fiskehejrer sås i september og 1 rst. i oktober, knopsvaneparret der forsøgte yngel blev i
mosen gennem september og oktober, 7 grågæs trak hhv 15.9 og 20.9, der lå 4 troldænder primo
september og fra medio sept./oktober 3, 1 ad. han af hvepsevåge sås rastende i mosen 1.9 og 2.9
og spurvehøgen sås med 2 rst. primo september, 3 rst. medio september, 1 - 2 rst. oktober og 1
jag. november, herudover trk. 12.10, musvågen blev set med 3 rst. 1.9, 1 rst. gennem september
og 2 rst. i oktober samt 1 - 2 rst. november, samt ca. 150 trk. 18.9 og pænt træk 12.10, 1 tårnfalk
sås gennem september/november, 1.9 hørtes 1 vandrikse, 20.9 hørtes 2 - 3, 16.10 1 hørt (samme
sted i Smørmosen hele perioden), nogle grønbenede rørhøns sås i sept./okt., og ligeledes blishøns
alm. med unger i sept./okt., medio sept. sås nogle stormmåger trk.SV.Jævnt træk af ringdue
august/september og ca. 200 rst. oktober, 1 stor flagspætte sås i september, lidt træk af sanglærke
henover mosen 16.10, flere trk. landsvaler medio september, lidt trk. gråkrager, råger og alliker
sås trk. primo september, sidstnævnte sås med ca. 200 rst. gennem sept./okt., skovskade sås med
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1 primo sept., 5 medio sept. og ca. 8 i oktober, 20.9 hørtes sumpmejse 1, 16.10 hørtes 1 skægmejse
fra fugletårnet, gærdesmutte og rødhals var begge alm. gennem sept. og oktober, 3 rst.
bynkefugle sås 20.9, lidt sjaggere sås primo september, influx med flere hundrede fra 20.9
rst./trk., mange rst./trk. gennem oktober og flere hundrede gennem november, en del i skrivende
stund december, få vindrosler 20.9, medio oktober en del rst./trk., mange nattrækkere hørt ult.
oktober/primo november, nogle rst./trk. sangdrosler gennem september, så sent som 20.9 hørtes 1
rørsanger syngende!, tornsanger nogle 1.9, 6.9 gærdesanger, primo sept. flere rst. og syng.
løvsangere, 20.9 få og 23.9 1, gennem september og medio oktober en del rst. gransangere (syng.
primo/medio sept.), få fuglekonger primo sept., en del jernspurve rst./trk. medio sept. og nogle
trk. medio okt., engpiberen forekom alm. rst./trk. medio sept. og flere rst./trk. medio okt., få trk.
skovpibere 20.9, 1 hvid vipstjert 6.9, få gul vipstjert trk. 20.9, nogle stære rst. med.sept. samt en
flok på ca. 500 rst. medio oktober, skovspurv sås i flok på ca. 200 primo sept. - iøvrigt alm.
sept./okt., grønirisk alm. september, få stillits noteredes primo sept. og 11 medio oktober,
gråsisken ankom 20.9 med ca. 15 rst./trk., nogle dompap hørtes medio oktober, pænt træk af
bogfinke medio oktober og lidt rst. kvækerfinker medio oktober, en del rørspurve rst. til og med
medio oktober.
Fra 9.11 1998, gennem hele november og december, holdt 1 juv. Fjeldvåge til på markarealerne
omkring Kildegården.
Frank Desting
Naturgruppen
December 1998
Rapporten renskrevet 2000
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