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Rosmarinlyng.  
Spredtvoksende på 
kanten af tuerne

Hedelyng er almindelig på tuer og tørvebrinker

Foranderlig blåfugl  
        ses i juni - august

Klokkelyng vokser på  
fugtige tørveflader

Bølleblåfugl  
ses i juni - juli

Rundbladet soldug.  
Lille insektædende plante  
i kanten af højmosetuerne

Moseperlemorssommerfugl  
sidst set i Holmegaard Mose  
i 2010.  
Nu uddød i hele Sydøstdanmark

Kohorns-tørvemos. Spinkel mos på  
overgangen mellem højmosetuer  
og lavninger

Rød tørvemos. Kraftig 
mos udbredt i måtter 
på fugtige flader

Grøn Sandspringer. 
Almindelig på solåbne 
tørvebrinker

Pjusket Tørvemos med tranebær. 
Grøn tørvemos, der vokser udbredt i  
våde lavninger

Brodspidset Tørvemos.  
Almindelig tørvemos, hvor mosen 
er noget påvirket af næring

Stor rovedderkop.  
Lever i kanten af højmosens  
våde lavninger

Stjerne-Bredribbe.  
Et indvandret mos under 
udbredelse på tørre tørve-
brinker

Grå-Pil vokser, hvor mosen  
er næringspåvirket  

Egespinder ses  
i juli - august

Tagrør ses, hvor der er  
frigjort næring, bl.a. hvor  
vand løber gennem mosen

Smalbladet kæruld. 
Vokser udbredt på 
våde tørveflader

Blåtop. Tæt tuevoksende 
græs overalt på tørre tørve-
flader og i birkeskoven. 

Eng-randøje ses 
i juni - august

Hvid næbfrø. 
Udbredt i våde 
lavninger

Dun-birk har bredt sig på 
næsten hele højmosen

Mose-pors.  
Duftende busk på  
tørveflader og i birkeskoven

Rensdyrlav vokser  
på tørre tuer og  
tørvebrinker

Tranebær.  
Lange krybende skud på  
fugtige tørveflader

Revling. Krybende skud på  
og i kanten af tuerne

Natpåfugleøje flyver  
i april – maj.  
Larven bl.a. på lyng

Tue-kæruld.  
Tætte tuer på fugtige tørveflader  
og i kanten af højmosetuerne 

Moserandøje  
ses i juni – juli


