Mandag d. 14. august 2014

Nyhedsbrev nr. 51 – august 2014

Vildmarkstur i Lille Vildmose.
Lørdag d. 16. august kl. 10.00 - 14.00 afholder Vildmoseforeningen sin årlige vildmarkstur i
Lille Vildmose.
Vi mødes ved parkeringspladsen ved stien til Kællingbjerg på Vildmosegaardvej. På turen kommer
vi dybt ind i Portlandmosen. Her vil turlederne Søren Chr. Jensen og Thorkild Lund guide og
fortælle om mosens historie og natur. Arrangementet er er gratis og åben for alle.
OBS! - Turen kræver, at man er godt gående, og at man er iført gummistøvler.

Tårnenes Dag.
Søndag d. 17. august inviterer Dansk Ornitologisk Forening Nord til ”Tårnenes Dag” i Lile
Vildmose i tidsrummet fra kl. 06.00 til 12.00.
Tårnenes dag er en uformel konkurrence mellem 22 fugletårne over hele landet. Konkurencen går i
sin enkelthed ud på at spotte flest forskellige arter af fugle fra fugletårnet i tidsrummer fra 06.00 til
12.00 fortæller DOF-Nord´s formand Thorkild Lund.
Alle er velkomne til at deltage eller til at følge den hyggelige konkurrence. Medbring gerne kaffe og
oplev stemningen ved det nye brandtårn på Høstemarksvej i Lille Vildmose.

Mosens Dag.
Søndag d. 7. september kl. 10.00 - 16.00 afholder Lille Vildmosecentret Mosens Dag
En dag med markedsstemning, opvisninger og aktiviteter. Gårdspladsen forvandles til en
markedsplads med forskellige boder, der fremviser og sælger friluftsgrej, kunsthåndværk, bær,
frugt, ost, bjesk og andre lokale produkter fra mosen. Det er muligt at deltage i forskellige
aktiviteter og konkurrencer samt opleve flåning af krondyr med smagsprøver fra grillen.
Vildmoseforeningen og Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark vil have en stand på
pladsen. Her kan man komme og høre om foreningens arbejde. Endvidere vil man kunne høre om,
hvor langt man er kommet med EU-LIFE-projektet, der har til formål at genoprette Lille Vildmose.
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Skestorke i Lille Vildmose
I nogen tid har man med held kunnet
observere grupper af skestorke i Lille
Vildmose. Farvekoderne og numrene på
ringmærkede fugle fortæller, at det drejer sig
om fugle fra kolonien på Vår Holm ved Nibe,
hvor der i år har ynglet 76 par.
Jan Skriver, der følger de danske skestorke
tæt, fortæller at VO78, der her ses på billedet
med den grønne ring, blev ringmærket d. 15.
maj i år sammen med 49 andre
skestorkeunger. Jan Skriver anslår, at der i år
har været en opvækst af lidt over 200 unger i
kolonien på Vår Holm.
Fuglen med den trefarvede kombination af
ringe er en fugl, der i sin tid er kommet til
Danmark fra enten Holland eller Frankrig.
Skestorken har som art i mange år
antalsmæsigt været i fremgang i landene syd
for Danmark, og de seneste år har den bredt
sig nordpå til Danmark. I år har der ynglet
mindst 210 par i Danmark fordelt på 7
kolonier på holme i Limfjorden og i de
vestjyske fjorde.
Skestorken hører trods sit navn ikke til gruppen af storke men derimod til gruppen ibisser. Den
bruger sit skeformede næb til at ”skumme” smådyr på lavt vand.
Skestorkene her er fotograferet af Willy Jørgensen d. 9. august.

Det haster med ”det tredje hegn”.
På billedet til højre ser man tydeligt, at
mellemområdet har brug for pleje, hvis
området ikke helt skal springe i sumpskov.
Birk og pil har godt fat på balkerne mellem
gravebanerne, og de enkelte træer vokser
med en lille meter i højden hvert år. Det
haster med at få hegnet om mellemområdet
op, så krondyr og forhåbentlig også elge
kan hjælpe med plejen. Vi er allerede for
sent ude med hegnet til at dyrene kan klare
naturplejen alene. Træerne bliver for høje
og kommer over bidehøjde før bestande af
krondyr og elge bliver så store, at de kan
holde opvæksten i ave.
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På billedet her under (taget ud over Tofte Sø af Willy Jørgensen) ser man tydeligt, at krondyr ikke
går af vejen for vand, og man ser, at træerne i baggrunden bliver ”græsset” tæt i den højde, som
dyrene lige netop kan nå.

Desværre lader hegnet vente på sig. Naturklagenævnets afgørelse om linjeføringen er blevet anket
af lodsejere, hvilket betyder, at hegnet nu først kan forventes påbegyndt i foråret 2015.
I Støttegruppen for Lille Vildmose Nationalpark håber vi på en hurtig og klar afgørelse, der
forhåbentlig også indebærer, at intentionerne om at udsætte elge også muliggøres.

Mosens mange græssere.
På en køretur rundt i Mellemområdet møder man
”græssere” med forskellige kvalifikationer i forhold
til at sikre Mosen en dynamisk balance.
Gæssene er en lidt overset gruppe, når man taler om
græssere, men i Lille Vildmose er bestanden af
grågæs nu så stor, at gæssene reelt udgør et
betydeligt græsningstryk. De græsser på
græsfennerne, men de græsser også på balkerne
mellem gravebanerne og langs grøfterne i Mosen.
Mange sårbare stauder får herved en chance for at
klare sig i konkurencen med græsserne takket være
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de mange gæs. Arter af gøgeurter er flere steder dukket op. Temmelig sikkert både spredt og plejet
af gæssene.
Det hårdføre Galloway kvæg med de hvide
mavebælter har vist sig yderst effektive på
våde arealer domineret af dunhammer, tagrør
og lysesiv, mens det brogede malkekvæg og
limousine kvæget klarer sig bedst på de gamle
græsfenner.

Fælles for dem er, at de alle er effektive til at
hindre opvækst af træer. På billederne ser man at
netop skelgrøfterne mellem hegnene springer i
skov.

Viden, historier og billeder om husmandsbrugene i Mosen søges.
Birthe Frederiksen, der i 2006 udkom med bogen ”Husmandskone - om liv og dagligdag i Lille
Vildmose”, er i gang med at samle og registrere oplysninger om alle de husmandsbrug, der blev
oprettet i Lille Vildmose. I den forbindelse efterlyser Birthe billeder af husmandsbrugene, som de så
ud fra start. Birthe vil også gerne have historier og beretninger fra den første tid i Mosen.
Oplysninger og billeder sendes til Birthe Frederiksen på mail: mosekonen@nrdc.dk
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Vildmoseforeningens hjemmeside: www.vildmoseforeningen.dk
Lille Vildmosecentrets hjemmeside: www.lillevildmose.dk

Støttegruppen for lille Vildmose Nationalpark tæller d. 14. august 1520 medlemmer.
Medlemskab af Støttegruppen kan erhverves ved at indsende navn og adresse samt e-mail-adresse
til undertegnede.

På vegne af Støttegruppens ledelse
Martin Sloth Andersen
Østermarken 25
9280 Storvorde
mobil. 2928 8118
m.sloth.a@gmail.com
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